






টি, এম, এলিয়ট 

আসত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত 



প্রকাশক £ 

ব্লাকী ( ইত্ডিয়। ) এমপ্রত্মিজ কো-অপাক্েটিত 
ইত্াসত্িয়াল সোসাইটি লিঃ কলিকাতা 

১০।১ রমানাখ মনদুমদার গ্, 
কলিকাতা-৭০০০০৯ 

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৫ 

মুদ্রাকর £ 

শ্রীভোলানাথ পাল 

স্টার প্রিন্টিং প্রেস 
২১।এ রাধানাথ বোস লেন, 

কলিকাতা।-৭* ০০ ০৬ 



ভূমিকা! 

বিংশ শতাব্ীতে ইপ়্োরোপ এসং আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবি টি,এস, এলিয়ট । 
শুধু কি কবি, তিনি একজন খাতনাম] সাহিত্য সমালোচক এবং নাট্যকার । 
নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার বনু পূর্ব থেকেই সাহিত্যের অঙ্গনে এলিয়ট একটি 

স্বরণীয় নাম । রোম্যার্টিকতা. ও ভাবালুত্তা থেকে তিনি কবিতাকে মুক্ত করে 
'তার জন্মাস্তর ঘটিয়েছেন । কার্জে। লিনাটি লিখেছেন, এলিয়টের কাবা 
“11780100591, 109010019191051158016 ৪ 10880150510 011221৩”, এই 

অভিমত বনু সুযোগ্য স্শিক্ষিত পাঠকই দীর্ঘকাল পোষণ করে এসেছেন । 

তারা এলিয়টের কাব্য না পড়েই প্রশংসা! করেছেন । কিন্ত আবার অনেক 
রসবেত্তাই এলিয়টের কাব্য ছুর্বোধ্য বলে বর্জন করেন নি। জ্জীয় গোঠীর় 
কবিদের বিরুদ্ধে দৃগ্ধ প্রতিবাদ জানিয়ে এলিয়ট নতুন যুগের ভাষা, আঙ্গিক আর 
রীতি নিয়ে এলেন। কাব্যের খতু বদলের পালা সুরু হল। এলিয়টের পূর্ব- 
করীগণ “180 (0 ০026 000 615205555 ৮৪০ 61181). এলিয়ট 

কর্ণ তলার নির্জনের মিষ্ট গান শোনান নি, শোনাতে চান নি। বর্তমান 

ফুগের ছন্নছাড়া পচাগলা বীভৎস জীবনের তিনি রূপকার । শবের স্থযমা 

তিনি খোঞ্েন নি। তিনি যেন রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতার নিবারণ 
চক্রবত্তীর মতো নতুন সাজে পাঠকদের চমক লাগালেন | তিনি তার ফুগের 
কবিদের রীতি পন্বন্ধে লিখলেন £ 

585. 980 91019 585 11080 10 20106815 111519 (191 1009610 117 

07 ০91৬1155901010, 25 10 5389659 20 0176559100, 177615 ৮৩ ৫16100016, 

0৮1 ০8৮11159101) 69107161151)059 81620 ৮৪18619 8100 0011009165.11% 

2100 (1085 21186 210 00910001931, [129 108 9১০17 2 161176৫, 

55105801180, 10080 010900069 ৬৪.11008 2150 ০০0195. 16961105, 

5 0০966 10051 06০09206 17015 8130 10801590100 19161)67984৮ 6, 

121010 2.11091$0, ৪10 17016 11)087601, 10 01061 6০ 1০:০9, 10. 

৫151999816 10 06596958815, 12808517160 1015 0690 110%, 

_ জটিল, বিচিত্র জীবনের কবি এলিয়ট তাই দুর্বোধ। 
এলিয়ট এফুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক । সমালোচনার ক্ষেত্রেও তার 

অকুপণ অবদান । তিনি সেখানেও 51110 ০1 56108898116, বা পাঠকের 

ক্ুচিবদল করিয়েছেন । সবিনয়ে তিনি নিবেদন করেছেন £ 



(২). 
“] 179৬5 00 261061291 £1)6015 01 10 0৬/2...... পু 185 53115705 

66 00601251716 26০0 05 10861601009 1115 5996295 ০0 

০০61, £1 00615 29 2105, 065192889 0০ 005 500৫5 01 86581106155 

প্রত 19:00 ০029628 ০1 005 2066 ০:01 8 011080০ সা 2 

11701056 00911959.0801)8%, 

কিন্ত তবুও তিনি “95:05181 €1:60:5” ব1 কাব্যতত্ব উপস্থাপিত 

করেছেন, এবং আমরা তা! সানন্দে গ্রহণ করেছি। তাঁর জীবন্ষশায় তিনি 
ক্যাসিকের পর্যায়ে পৌঁছেছেন । তার ০৮15০:%৩ ০077618015৩, 49288০- 

০1800 ০? 86081651105, 4010115086101) ০৫ 55109161115” এবং 

"1750703+ প্রভৃতি শব্ধ নতুন পরিপ্রেক্ষিতে অর্থবহ হয়ে উঠেছে। বনু 

কবির পুর্ণমূল্যায়ন তিনি করেছেন । 

এলিয়ট গল্ভনাটকের যুগে কাব্যনাট্য আন্দোলনের প্রধান হোতা । 

সেখানেও তিনি সার্থক । 

এমন বিপ্লবী লেখক সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় বহু পুস্তক রচিত হয়েছে । 
কৌতুক করে কোনো! সমালোচক বলেছেন, এলিয়টকে স্লধন করে নতৃন 
ইগ্তাষট্রির শৃত্রপাত হয়েছে । বাংলাভাষায় তার সম্বন্ধে পূর্ণাক্ত আলোচনা হয়নি 
বলেই জানি। তাই আমার অনেক অসম্পূর্ণতা সত্বেও আমি সশঙ্ষচিত্তে এই 
কাজে অগ্রণী হয়েছি। আমি এলিয়টের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলির ব্যাখ্যা 

করবার চেষ্টা করেছি। বহু সমালোচনার গ্রন্থ পড়েছি, এবং তার পূর্ণ 
সদ্ব্যবহার করেছি । কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জীতে সে সব গ্রন্থের নাষ উল্লেখ 

করেছি । দীর্ঘকাল এলিয়ট পড়েছি বলে তৎসম্পকিত সমালোচনা গ্রন্থের সঙ্গে 

আমার নিবিড় পরিচয়। তাই জ্ঞাতসার়ে এবং অজ্ঞাতসারে তায়া আমার 
অন্তরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে । আমি বিশেষ করে আযালেন টেইট, ম্যাথিসেন, 
স্যাক্সওয়েল, হেলেন গার্ডনার, ট্্যাফান বাগর্টেন, এলিজাবেখ ডু উইলিয়ামলন, 
বার্শার্ড বারগ্জি, রিচার্ড মার্চ, রোজার কোজেকি, এ, জি, জর্জ, এইচ, এম, 
উইলিয়াম, বি, রাজন, জে, এম, কোহেন, প্রদীপ ভট্টাচার্য, গ্রোভায় শ্দিখ, 
হারবার্ট হাওয়ার্থ এবং হিউ কেনার-এর কাছে বিশেষ খণী। ই 

বিদেঈঈ লেখক সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশ করায় অনেক ঝু"কি। সেই ঝুকি 
সানন্দে গ্রহণ করেছেন ব্ল্যাকী ( ইত্ডিয়া ) এমপ্রয়িজ কো-অপারেটিভ ইও্ডাইিাল 

'সোসাইটি লিমিটেড কলকাতা৷ । তাদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কয়ছি। 

সত্যপ্রসাদ সেনগগ্ 
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ভুগতে 

"টি, এস, এলির়টের জীবনী 

এলিয়টের বালারচনা-.. 
এলিয়টের যুগ... 

ধার! এলিয়টের পথ প্রদর্শক --- 

প্রকাশক এলিরট 

প্রক্রকের প্রেমসঙ্গীত 
দি ওয়েট ল্যাও 

এলিয়টের ধর্মাত্বক কবিতা 

দি ফোর কোয়ার্টেটস 
নাট্যকার এলিয়ট ঃ পি দিনিররারা "* 

দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন 
এলিয়টের কমেডি £ (ক) ককটেইল পার্ট 

(খ) কনফিভেন্সিয়াল ক্লাক 

(গ) দি এন্ডার ষ্রেসম্যান 
ছুটি ছোট নাটিক। 
সমাজ সমালোচক এলিয়ট 

সাহিত্য সমালোচক এলিয়ট 

গ্রন্থপঞ্জী 

১৭৬ 

১৭৫ 

২৮১ 

৮৪১৫, 





প্রথম পরিচ্ছেদ 

টি, এস, এক্লিসটেল্প ভলীব্রন্নী 

টি, এস, এলিয়টের পূর্বপুরুষ আযাণ্ড, এলিয়ট ছিলেন ইংল্যা্ডের সমারসেট 

অঞ্চলের ইষ্টকোকারের অধিবাপী । ১৬৭০ খুষ্টাবে তিনি শ্বদেশ ছেড়ে মাকিন 

মুুকে পাড়ি দিলেন । ম্যাসাচুলেট্স্য়ে কিছুদিন বাস করে অন্যত্র চলে যাবার 

মনস্থ করেছিলেন । তার বংশধর উইলিয়াম গ্রীনলিফ এলিয়ট এলেন সেইন্ট লুই 

এলাকায়। ধর্মপরায়ণ মানুষ । স্থিতধী প্রাজ্জ। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের 

প্রতিষ্ঠাতা | তাঁর ছেলে হেনরী এলিয়ট । তিনি বিয়ে করেছিলেন শার্লট 

্টান্সসকে । তাদের সবচেয়ে ছোট ছেলের নাম টমাস স্টা্ন,দ এলিয়ট । জন্ম 

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮ খুষ্টাবে । 

বাড়ীর পড়ানোর পাট চুকতেই শিশু এলিয়ট ভি হলেন স্মিথ 

আকাডেমিতে । বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে শিশুদের মেলা । চারদিক তাদের 

কলোচ্ছাসে মুখর | কিন্তু এলিট চিরদিনই নিঃদর্গ। নিতান্ত শৈশবেই 

তাকে পড়তে হয়েছিল ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য । তার সঙ্গে গ্রীক ও 

রোম, ইংল্যাড ও আমেরিকার ইতিহাল, গণিত শাস্ত্র! একটু বড় হতে 

পড়তে হোল ফরাসী ও জার্মান | বিস্ময়ের বিষয়, শেক্সপীয়ারের নাটক তার 

বিশেষ ভালে। লাগেনি । ভালো৷ লেগেছিল এডওয়ার্ড ফিট্জেরান্ডের “ওমর 

ধৈয়াম' | পরবর্তী জীবনে রোম্য্টিক সাহিত্যের প্রতি তার বিশেষ অনীহা 

জন্মেছিল | কিন্তু বাল্যে শেলী, কীটম্, এবং স্থইনবার্ন প্রমুখ কবির রচন] তার 

মনে দোলা দিয়েছিল । 

মায়ের কাছ থেকে এলিয়ট কবিতা লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন | মা 

ছিলেন কবি। স্কুলের পত্রিকায় তার কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হোল । ছেলের 

চেয়েও মায়ের বেশী আনন্দ । একবার মা! বলেইছিলেন যে, তার চেয়ে এলিয়ট 

অনেক ভালো৷ লেখে । এট! কিন্তু শুধুমাত্র স্েহের প্রকাশই নয়। 

সতেরো বছর বয়সে এলিয়ট ম]াসাচুসেট্স্য়ের মিন্টন আকাডেমিতে ভর্তি 

হলেন। সেখান থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে । নতুন উদ্যম নিয়ে পড়তে নুরু 

করলেন গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী আর জার্মান । ইতিহাস ও আধুনিক দর্শন 

তাকে মুঝ্$ করল। বিশেষ করে জর্জ-্তান্টায়ানার দর্শন। দাত্তের “ডিভাইন 



ঙ টি, এস, এলিয়ট 

কমেডি পাঠ এলিয়টের জীবনে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । তার 
কাব্যে, তার সাহিত্য সমালোচনায়, তার জীবন দর্শনে দাস্তে একটি উজ্জ্বল 

জ্যোতিষ্ক। 

এলিয়ট চিরকালই একটু লাজুক, একটু চাপা প্রকৃতির । তাই কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনেও তিনি নিংসক্ষ বিহঙ্গ । সকলে বলে, এলিয়ট, তুমি 

এতো! লাজুক কেন? সেই লঙ্জ! ঢাকবার জন্যে এলিয়ট জোর করে নাচ 

শিখতে লাগলেন ৷ তার সঙ্গে মুষ্টযুদ্ধ। আগে কোনে পার্টির কথা শুনলেই 
সন্তস্ত হয়ে উঠতেন | এখন সাহসের সঙ্গে পার্টিতে যোগ দিতে স্থরু করলেন। 

জীবনের এই পর্যায়ে একটা মন্ত বড় ঘটনা_-অধাপক আভিং ব্যাবিটের 
সঙ্গলাভ। বেশ কিছুদিন তার কাছে ফরাসী সাহিত্য ও সমালোচনা পাঠ 

করবার সুযোগ পেল এলিয়ট । মস্ত শড় স্থযোগ। তাঁর নিজের সাহিত্যে 

এর প্রতিফলন অত্যন্ত সুস্পষ্ট । ক্ল্যাসিসিজম বা! ঞ্ুব সাহিত্য এবং ট্র্যাডিশন 

বা সাংস্কৃতিক এঁতিহ সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট ধারণার জন্তে ব্যাবিটের কাছেই 

এলিয়ট খণী। এলিয়টের চরিত্রে ভাবালুতা ছিলন1। তাই গুরুর কাছে 
প্রণিপাতের চেয়ে পরিশ্রঘটাই ছিল বড়। 

এলিয়টের এ যুগের কবিতায় আছে টেনিসন, স্থইনবার্ণ, আনেষ্ট ডসন ও 

সাইমন্স প্রমুখ কবির ছায়! | ক্রমশ ছায়! ক্ষীণতর হয়ে উঠল । হাতে পড়ল 
সাইমন্সের “দি সিঙ্ছলিষ্ট মুভমেণ্ট ইন লিটারেচার*। এলিয়টের সাহিত্যজীবনে 

জন্মাস্তর ঘটল। লাফোর্গ, কবিয়ার, বর্যাবো, এবং ভেরলেইনের মত্যো কবি ও 
সমালোচকদের কথা জানতে পেরে এলিয়ট বুঝলেন, এবারে কাব্যজগতে 
খতু বদলের পালা । “হারার্ড আড.ভোকেট" পত্রিকায় এলিয়টের কয়েকটি 
কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল । তার প্রত্যেকটিতেই এই সব সমসাময়িক কবি, 

বিশেষ করে লাফোর্গের প্রভাব । কিন্তু এ প্রভাব ক্ষণস্থায়ী | জন ডান, দাস্তে, 

আর নদ্লেয়ারের প্রভাব অনেক বেশী স্থায়ী, অনেক বেশী স্ুম্পষ্ট। ১৯১০ 

সালে এলিয়ট লিখলেন, প্রেলিউড.স [ £791/265 ], “দি পো্টরে হট অফ. এ 

লেডি [26 7০011791174 1:75 ] আর “দি লাভ, সৎ অফ, জে+আ্যালফ্রেড 

প্রুফক [776 7,076 50718 ০7০. 41762 7700] | এসব কবিতা অনেক 

বেশী পরিণত, অনেক বেশী স্বাতস্ত্র্ের ছার! চিহ্নিত । 

ছুজন কবি ফরাসী সাহিত্যের কাছে বিশেষ খণী । একজন ম্যাথু আধন্ড, 

আর ছিতীয় জন এলিয়ট । এলিয়ট ফরাসী সাহিতো পারঙ্গম হবার উদ্দেশে 

গেলেন ফরাসী দেশের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে । প্যারিস এলিয়টের কাছে 
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সব পেয়েছির দেশ | * এযেন ভাবের জগৎ, নতুন চেতনার জগৎ। কয়েকজন 

বন্ধু জুটলেন। সবাই তারা জ্ঞানী ও গুণী। চার্লল মরাস [ 01091198 
৬৪1):189 ], জাকৃণ রিভিয়ার [ 8০00195 7২1%1616 ], এবং এলেইন 

ফুলিয়ার [ 41210-79807151 ] এই গোষীর অস্তভুক্তি। 

বেশীদিন ফ্রান্সে থাক হোলনা। এলিয়ট ফিরে এলেন হার্ভার্ডে। 

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে এম, এ, পড়েছিলেন । কিন্তু 
পি, এইচ, ভি-র জন্ত্ে গবেষণ! আরম্ভ করলেন দরশশনশাস্ত্রে। কিছুদিন সংস্কৃত 

শিখলেন অধ্যাপক চার্পস ল্যানম্যানের কাছে। জেমস উড.স পড়ালেন 

পতগ্রলির যোগশাস্ত্র। এর প্রভাব কতট] হয়েছিল তা বোঝ যাবে এলিয়টের 

বিখ্যাত উক্তিতে--"9 ০2. 00990 91,০95 [16 100006106০0 

[180121) 0/00181)6 210. 59091011105”. 

এলিয্নট গবেষণা করলেন এফ, এইচ, ব্র্যাডলি সন্বদ্ধে। গ্রন্থাকারে 

প্রকাশিত হোল 77207715275 274 2576271276051 201 102 2871050110০ 

8. 2. 87212). তখন এলিয়টের বয়স ছিয়ান্তর | কেউ কেউ বলেন, তার 

কোনো কোনো কবিতায় ব্র্যাডলির প্রভাখ। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, 

একদ। ম্যাথু আর্ণন্ডকে তুচ্ছ করবার জন্যে তিনি ব্র্যাড.লির রচনাশৈলীর ভূয়সী 

প্রশংসা করেছিলেন। 

১৯১৪ সালে এলিয়ট একটা বৃত্তি পেয়ে গেলেন । কয়েকমাস কাটালেন 

জার্মানীর মার্বূর্গ খিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে লণগ্ডন। ইংল্যাণ্ড তার 
দ্বিতীয় ত্বদেশ। লগ্নে তখন আমেরিকার অধিবাপী এজর] পাউগ্ডের 

জয়জয়কার । রিচার্ড অন্তিংটন ও হিন্ডা ডুলিটুলের আন্কুল্যে তিনি একটি 
নতুন কাবা-আন্দোলন স্থুক্ক করেছেন । নাম তার 1006 107088156 

74109006116 | আমেরিকা! থেকে সদ্য প্রত্যাগত আযামি লাওয়েল যোগ 

দিলেন এই আন্দোলনে । এলিয়টের বন্ধু কনরাড আইকেন এলিয়টকে একটি 
পরিচয় পত্র দিয়েছিলেন ৷ তাই নিয়ে এলিয়ট পাউগ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন । 

এলিয়টের জীবনে এই ঘটনার প্রভাব সুদূরপ্রসারী । এলিয়টের ছু একটি 
কবিতা পড়েই পাউণ মুগ্ধ। এলিয়টের একট! কবিতা তিনি পাঠালেন 
আমেরিকার সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদিক হারিয়েট মন্রোর কাছে। 
কবিতাটি নাম 'প্রফক ।, 
এলিয়ট কাব্য ও দর্শনের সথসামপ্ধস্ত করতে পেরেছিলেন । অব্পফোর্ডের 

মার্টন কলেজে নুতন করে ক্র্যাডপির দর্শন নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন । 
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ব্রাড.লি তখন মার্টন কলেজেরই অধ্যাপক । কিন্তু তার শারীরিক অন্থস্থতার! 

জন্যে এলিয়ট কোনে দিনই তার সঙ্গে সাক্ষাতের স্বযোগ পাননি । অপ্তাহের, 
শেষে এলিয়ট যেতেন তার শান্তিনিকেতনে, কেনসিংটনে পাউণ্ডের বাড়ীতে । 

উইন্ডহ্যাম লুইস তখন ছিলেন ব্রাষ্ট' [ 9185 ] নামক পত্রিকার সম্পাদক ।' 

তাতে প্রকাশিত হোত সেই সব কবিতা যা গতাম্থগতিক কাবারীতির মূর্ত 

প্রতিবাদ । 'ব্রাষ্ট'এ এলিয়টের আমেরিকায় পূর্বেই প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা 

প্রকাশিত হোল । 
সাতাশ বছর বয়সে এলিয়ট প্রণয় ও পরিণয়ন্ছ্ত্রে আবদ্ধ হলেন ভিভিয়েন 

হেই হেইউড-এর সঙ্গে। কিন্তু এ মিলন সখের হয়নি । এলিয়ট তীর' 
ব্যক্তিগত জীবনের ছুঃখ গোপন করেই রেখেছিলেন । তবে তিনিও তো 

মানুষ | কখনো কখনো তার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তায় ফুটে 

উঠত তার জীবনের হাহাকার, জীবনের অসংখ্য কালে ছায়া । বাট্রাণ্ড 

রাসেল তার আত্মজীবনীতে এ সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করেছেন । ন্মর্তবা, 

একদ] এলিয়ট রাসেলের ছান্র ছিলেন । 

“আমি আমার হাভীর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এলিয়ট ও তার স্ত্রীর সঙ্গে 

নৈশভোজ করলাম । আমি আশঙ্কা করেছিলাম, স্ত্রীটি হবে রণচণ্ডী। 

এলিয়টের রহশ্তাময় ভাবভঙ্গী থেকে তাই মনে হোত । কিন্তু অত্ট] খারাপ 

মনে হোলনা । মেয়েটি একটু লঘু চপল, একটু অঙ্গীল। তবে প্রাণপ্রাচুর্ষে ও 

ছুঃসাহসিকতায় দীন্ত । শুনেছিলাম, শিল্পী। তবে অভিনেত্রী খলে মনে 
হোল । এলিয়ট অসাধারণ, কিন্তু নিম্পুহ | মেয়েটি বললে, ও নাকি এলিয়টকে 

প্রেরণা দেবার উদ্দেশে বিয়ে করেছে। কিন্তু ওর মোহভঙ্গ হয়েছে । প্রেরণা 

পাবার জন্যেই এলিয়ট বিয়ে করেছে । কিন্তু যেয়েটি বেশীদিন এলিয়টের সঙ্গে 

থাকতে পারবেনা । ক্লাস্ত হয়ে পড়বে ।” 

রাসেল উভয় দিকই সামলে লিখেছেন । কারণ পরে রাসেলই লিখেছেন £ 

“এলিয়ট তার স্ত্রীর প্রতি নিংস্বার্থ অনুরাগ দেখিয়েছে । কিন্ত স্ত্রীটি প্রায়ই 

নিষ্টুর হয়ে ওঠে ।” 
বাইরের লোকের পক্ষে এ সম্বন্ধে কতটুকুই বা জান! সম্ভব? সক্রেটিস, 

টলষ্টয়, বা একব্রাহাম লিঙ্কনের কথা সবাই জানে । কিন্তু সকলের কথা কী 

সবাই জানে ? 
রাসেল এলিয়ট-দম্পত্তীর অনেক সহায়তা করেছেন । তার নিজের বাড়ীর, 

ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন | অর্থ সাহাষ্য করেছিলেন । ভিভিয়েন তার স্বামীকে- 
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নিঃসন্দেহে ভালোবাসতেন । কিন্তু তার শ্বায়বিক দৌর্বল্য থাকার ফলে 
পারিবারিক জীবন স্থখের হয়ে ওঠে নি। 

রাসেলের লাহাব্য নিয়ে তো! চিরকাল চলবেন। । তাই এলিয়ট একটা 
স্বলের শিক্ষক হলেন, পড়াতেন অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, ফরাসী ভাষা, ছবি 
অশাকা, এমন কী পাতার পর্যন্ত , কয়েকটি যুদ্রার বিনিময়ে বিরাট প্রতিভার কী 
অপচয় ! এই প্রলক্ষে উল্লেখযোগা যে, ম্যাথু আর্পন্ড ছিলেন প্রাথমিক বিষ্ভালয়ের 

'পরিদর্শক। 

এলিয়ট একটু বেশী মাইনেতে চলে এলেন হাইগেট জুনিয়র স্কলে। শিক্ষক 

হিসাবে এলিয়টের সথছনাম হয়নি । হতে পারে না। কারণ, শিক্ষকতা] তার 

এতোটুকু ভালো৷ লাগত না । মন পড়ে থাকত পাউগ্ডের বাড়ীতে । সেখানে 

নিরেজাল আড্ডা, বিশ্তুদ্ধ সাহিত্য আলোচন। | ছেলের প্রশ্ন করলে অনেক 

সময় শুনতেই পেতেন না । 

স্থল থেকে ব্যান্কে। লয়েড.স ব্যাস্কে দীর্ঘ আট বছর কেরাশীর কাজ 

করলেন । স্কুলে পেতেন একশো ষাট পাউও, ব্যাঙ্কে পেলেন ছশো। পাউগড। 
এখানে যে ভালো লাগত,তা৷ নয়। তবে আথিক সাচ্ছল্য, আরামের প্রতিশ্রুতি । 

এ সময়ে আর একটা অবৈতনিক কাজ পেলেন। কিন্তু তাতে মনের স্ষ্ধ! 

মিটল। “দি এগোয়িষ্টণ [25 28০5] এবং দি ক্রাইটেরিয়ন [7776 07727707] 
পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়ে শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের, গ্লানি 

'থেকে মুক্তি পেলেন | বাড়ীতে মানসিক ব্যধিগ্রন্ত স্ত্রী, সারাদিন ব্যাঙ্কের যাস্ত্রিক 
ও গাণিতিক কাজ, কিন্তু সম্পাদনার কাজ যেন এক মুঠো! আনন্দ । 

ইতিমধ্যে এলিয়টের দর্শন সম্পফিত গবেষণা শেষ হোল। মায়ের ইচ্ছে, 
'হছেলে অন্ত সব ছেড়েছুড়ে কোনো বিশ্ববিষ্ভালয়ে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হন । 

যে মা একদা ছেলের কবিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, তিনি রাসেলকে 

লিখেছিলেন, “] 1855 20509171665 9101) 17) 1715 1৯191105011) 0116 101 

111 0105 07675 120075.5 

এলিয়টের তখন ত্রিশস্কুর অবস্থা । একদিকে রাসেলের চাপ, ওসব সাহিত্য 

টাহিত্য ছেড়ে দর্শনে নেমে পড় । আর একদিকে পাউণ্ডের চাপ। আর সেই 
চাপে এলিয়টের নিজের ছিল অকুঠঠ সহযোগিতা । তাই এলিয়ট আর দর্শনের 

'অধ্যাপক হতে পারলেন না। পৃথিবীর রসিক সমাজ তাতে নিঃপন্দেহে খুসীই 

হয়েছেন । 
সম্পাদক হিসেবে এলির়টের আর একটি রূপ দেখতে পেলাম । একজন 
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অসাধারণ সাহিত্য সমালোচক রণং দেহি বলে অবতীর্ণ আর তার সঙ্গে একজন 

অপক্প গন্ভরচয়িত1 | নিজের পত্রিক] ছাড়াও এলিয়ট মাঝে মানে 'ম্যাঞ্চেষ্টার 

গাভিয়ান' আর “দি নিউ ই্রেটস্ম্যান, পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন । ইংরেজী ভাষা 

ভাষী পাঠকদের কাছে এক নতুন চমক লাগল। শতাব্দীর অচলায়তন থেকে 
মুক্তি দেবার জন্তে, মরা গাংয়ে জোয়ার আনবার জন্য নতুন ভগীরথ এসেছেন । 

এলিয়টের “প্রুফুক' কাব্যসঞ্চয়ন প্রকাশিত হোল ১৯১৭ থুষ্টাবে। সাধারণ 

পাঠক এলিয়টকে শ্বীকৃতি দেয়নি । কারণ নতুন ধশাচের কবিতা তারা বুঝতে 
পারেনা । কিন্তু তাঁকে গ্রহণ করলেন ক্লাইভ বেল, ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড, 
মিডলটন মারী। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্থচন1! ১৯১৭ খুষ্টাবে । চারপাচ বছর কেটে গেল । এতদিন 

কোনো অন্ুবিধে হয়নি ৷ কিন্তু ১৯১৮ খুষ্টাবে সংবাদ এল, এলিয়টকে মাফিন 

সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে । তার হানিয়া বা অস্ত্বৃদ্ধি রোগ ছিল। সেই 

কারণে সক্রিয় ভাবে তার পক্ষে যুদ্ধ কর] সম্ভব ছিল না। কিন্তু জরুরী অবস্থার 

জন্যে তিনি কিছু দিন মাঞ্কিন নৌবাহিনীতে যোগ দেখেন বলে ঠিক করা হুল। 
শেষ পর্ধস্ত যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা কর] হতেই এলিয়ট আবার ফিরে এলেন 

লয়েডস বাাঙ্কে। “দি এথেলিয়াম” পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মিডলটন মারী ৷ 

তিনি গুণের সমাদর করতে জানতেন । তিনি এলিয়টকে সাহিত্য বিষয়ক 

বইয়ের সমালোচক হিসেবে আমন্ত্রণ জানালেন । তার চেয়েও বড় সম্মান 

এলিয়টের ভাগ্যে ছিল। “দি টাইমস্ লিটারারি সাপ্রিমেণ্ট” পব্জিকার নিয়মিত 

লেখার স্থযোগ পেলেন । এলিয়ট ইংরেজ কবি ও সমালোচক গোষ্ঠীর সঙ্গে 

একাত্ম হয়ে উঠলেন । আর এজরা পাউও ক্রমশই ইংল্যাণ্ডে নিঃসঙ্গ বোধ করতে 

লাগলেন | শেষ পর্যস্ত পাউও চলে গেলেন প্যারিস । কিন্তু সেখানে থেকেও তার 

প্রচেষ্টা, এলিয়টকে ব্যাঙ্কের থেকে মুক্তি দিতে হবে। চেষ্টা তার সফল হয়নি 

কিন্তু এই প্রীতির মূল্য অপরিমেয়। এই সময়েই কিছুদিনের জন্য 'এলিয়ট, 

উইওযহাম লুইসের সঙ্গে ফ্রান্সে গেলেন, দেখানে দেখা! হোল পুরোনে। বন্ধু এজরা 
পাঁউণ্ডের সঙ্গে । আর সেই সময়েই পরিচিত হলেন নতুন বন্ধু জেমস জয়েসের 
সঙ্গে। জয়েস তখন উপন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষ। নিরীক্ষা করছেন । তার 

খ্যাতি ক্রমবর্ধমান । 

“এলিয়ট অনেকদিন ধরেই লিখছেন । কিন্তু পরিমাণ লোভের বন্ধ নয়। 

তাই ১৯২৭ খুষ্টাবে তার একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হোল। নাম দেয়া হোল 
“আর] ভঙ্ প্রেক', অর্থাৎ “আমি তোমায় মিনতি জানাই ।, অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক 
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জানেন, শিরোনামাটি নেয়! হয়েছে দাস্তের 'পার্গেটরিও থেকে । কিছুদিনের 

মধ্যে বেরোল সমালোচন। সম্পকিত প্রবন্ধ-সংগ্রহ, “দি সেক্রেড উড” [77৫ 

1570797 77/009 ]| শীর্ণ কলেবর, কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি 

উল্লেখ্য সংযোজন । এফ, ডাবলিউ, বেইটসন বলেছেন 2 775 52054 
7০0০৫ ৮/৪5 21170956 01017 52,016 0০০1৮, 

১৯২০ খ্ুষ্টান্ধে এলিয়ট কবি ও সমালোচক হিসেবে একটি স্মরণীয় নাম । 

এই সময়ে তিনি পরিচিত হোঁলেন ভাজিনিয়া উল্ফ ও তার স্বামী লেনার্ড 
উল্ফের সঙক্ষে। এতদিন ইংল্যাণ্ডে রয়েছেন, কিন্তু ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি। আসলে এলিয়ট চিরদিনই নিঃসঙ্গ, এমন কী 
তার স্বদেশেও | প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে । এলিয়টের মনে অনেক ক্ষোভ, 

অনেক জ্বালা । ব্যাঙ্কে দারুণ কাজের চাপ। কিন্তু ফাকে ফাকে জমে উঠছে 

কাব্যের স্বর্ণ অঞ্চলি। তিনি তখন “দি ওয়ে লযাও” [776 17516 12710 ] 

রচনায় হাত দিয়েছেন । সারাদিন গ্লানিকর যান্ত্রিক কাজ, আর তারপর লেখা- 

পড়! আর কাব্য রচন1| দেহ আর বইছিল না । তাই তিনমাসের ছুটি নিয়ে 
লসেনের স্বাস্থ্যনিবাসে বাপ করলেন । এইখানেই আরব্ধ কাজের সমাপ্তি । কিন্তু 

একটু আত্মবিশ্বাসের অভাব। ১৯২১ খুষ্টাবঝে গেলেন প্যারিস | পাউণ্ডের হাতে 

দিয়ে এলেন “দি ওয়ে ল্যা্ু'এর পাও্ুলিপি । পাউও বুঝলেন, এ অদাধারণ 
কাব্য । তবে কিছুট] সম্পাদনার প্রয়োজন । পাউণ্ড বললেন, বেশ কিছু অদল 

বদল করতে হবে। পাউগ্ডের প্রতি এলিয়টের অগাধ বিশ্বাস । এলিয়ট কৃতজ্ঞতা 

প্রকাশ করে লিখেছিলেন পাউও আমার অসম্বদ্ধ কবিতার টুকরোগুলোকে 

কুসম্বদ্ধ করে কাব্যের রূপ দিয়েছেন । কবিতাটি একই সঙ্গে প্রকাশিত হোল 
আমেরিকায় “দি ডায়াল [716 10:21] এবং ইংল্যাণ্ডের “দি ক্রাইটেরিয়ন, 

পত্রিকায় | বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে স্বীকৃত হওয়ায় এলিয়ট “দি ডায়াল থেকে 

দুহাজার ডলার পুরস্কার পেলেন। খাঁটি মানুষ, তাই পুরস্কার নেয়ার সময়ে 
বলেছিলেন, এটি পাউগ্ডের প্রাপ্য । 

আমেরিক1 থেকে “দি ওয়েষ্ই ল্যাণ্ড প্রকাশিত হোল । প্রকাশক বোনি 
আযাগ্ড লিভারিট। পত্রিকায় প্রকাশকালে কোনে। টীক! টিগ্লনি ছিল ন]। 
গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হুবার সময়ে টাক! টিগ্ননি জুড়ে দেয়! হোল। এলিয়ট 

1[লখেছেন £ 

“ভেবেছিলাম পন্রিকায় প্রকাশের সময়ই উদ্ধৃতিগুলি কোথ। থেকে নেয়া 

হয়েছে সে সম্বপ্ধে আমার মন্তব্য লিপিবদ্ধ থাকবে। কারণ আমার 
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সমালোচকেরা অনেক সময়ই আমাকে পরন্ম অপহারক বলে থাকেন। তাছাড়া 

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ এতই ক্ষীণতন্থ যে, কয়েকটি পাত বাড়িয়ে 
দিতে পারলে স্থশোভন হয়। তাই আমার এই পাণ্ডিত্যের আন্কালন ।” 

ইংল্যাণ্ডে “দি ওয়ে ল্যাণ্' প্রকাশিত হোল ১৯২৩ খুষ্টাবে। মামুলি কবিতা 
নয়। রোয্যার্টিকতার স্থুর এতোটুকু নেই। ভাষা ও ভাব অপরিচিত । তাই 

সাধারণ পাঠক কাব্যটিকে সহজে গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু স্ুধীজন 

করেছিলেন । ই, এম, ফষ্টণর, এডমাও উইলসন প্রমুখ সমালোচক প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ । এলিয়টকে সাদরে গ্রহণ করলেন আই, এ, রিচার্ডস এবং এফ, আর, 
লীভিস ৷ দুজনেই সমালোচনার ক্ষেত্রে দিকপাল । 

কবিতা লিখে প্রশংস। পাওয়। যার, কিন্তু ক্ষ্মীলাভ হয় না। তাই লয়েডস 
ব্যাঙ্কের চাকরী বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। এজরা পাউও এলিয়টের শুভার্থী । 

তাই তিনি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করে এলিয়টের নামে একটা “ফা 

খোলার প্রস্তাব করলেন । বছরে তিনশো পাউগ্ডের ব্যবস্থা হলে এলিয়ট সচ্ছন্দে 

কাজ ছেড়ে দিতে পারেন । প্রচুর সাড়া] পাওয়া গেল। এলিয়টের গুণমুগ্ধের 

সংখ্যা খুব কম নয়। কিন্তু সাড়া পাওয়া গেলনা একজনের কাছ থেকে । তিনি 

স্বয়ং এলিয়ট । আত্মপম্মানে ঘা লাগল । তিনি তো! ভিখারী নন। তাছাড়। 

তিনি ব্যাঙ্ক থেকে ছশে। পাউও পাচ্ছেন । শেষ পর্ধস্ত “ফাণ্ড;-এর প্রস্তাব আর 

বিশেষ অগ্রসর হোলন] | এলিয়ট শর্ট, এলিয়ট কবি । অর্থের দাস নন | তাই 

বহু কাজের মাঝেও সাহিত্যচ্চায় কোনে! বাধা তিনি মানেন নি। “দি 

ক্রাইটেরিয়ন+ পাত্রিকাটি ছিল তার জীবনের হ্বপ্ন, তার সাধন | সতেরো৷ বছরের 

আয়ুফ্ালে পত্রিকাটি পাঠকের কুচিপরিবর্তন করেছিল। লীভিন অবশ্য একথা 

মানেন নি। “আযান। ক্যারেনণেনা আও আদার এসেজ'-এ | 44772 £27571576 

971 04%67 556) ] তিনি সুশ্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, পত্রিকাটি এজর]। পাউগ্ 
এবং উইওুহ্াম লুইসের প্রতি এলিয়টের খণস্বীকারের দলিল । বস্তুত লীভিস-এর 
“দি জ্ুটিনি” [77%5:507%/10) ] পত্রিকাটি যেন এলিয়টের “দি ক্রাইটেরিয়ন”-এর 
পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । 

এলিয়ট সাহিত্য সাধনায় যে প্রসাদ লাভ করছিলেন, তাতে তার মন 

ভরে উঠেছিল । কিন্তু পারিবারিক জীবন আরও করুণ, আরও অভিশখ্ বলে 

মনে হোল । এলিয়ট ভাবলেন,এবার বুঝি ছাড়াছাড়ির পাল ৷ ভিভিয়েন দেহে 

অন্থস্থ, মনে আরও অসুস্থ | এলিয়ট আর বইতে পাচ্ছেন না। কিন্তু কর্তব্য 
বোধ এতোটুকু হ্ষুপ্ন হয়নি। সাহিত্যিক মূল্য কতটুকু জানিনা । কিন্ত 



টি, এস, এলিয়টের জীবনী বে 

'ভিভিয়েনের গল্প ও কবিতা “দি ক্রাইটেরিয়ন”-এ নিয়মিত প্রকাশিত 
হয়েছিল । 

লয়েডস ব্যাঙ্ক থেকে মুক্তি পাবার জগ্তে এলিয়ট সক্রিয় ছিলেন না । কিন্তু 
তার বন্ধুবান্ধবের] তাকে “দি নেশন আযাও এথেনিয়াম" পঞ্জিকায় সাহিত্যশাখার 

সম্পাদক পদে নিযুক্ত করবার ব্যাপারে উৎসাহী । কিন্তু শেষ অবধি কিছুই 
হোলন] । 

কিন্ত বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ভাগ্য স্বপ্রসন্ন |! তিনি 
ফেবার আ্যাণ্ড গাইয়ার* (2৪961 &20 0৬৮০1 ) নামক প্রকাশন-সংস্থায় 

যোগ দিলেন । পরবতাঁকালে এই সংস্থার নাম হোল ফেবার আ্যাড ফেবার। 

১৯২৪ খুষ্টাঝে প্রকাশিত হেঞ্ল “হোমেইজ টু জন ড্রাইডেন+; (770777686 

710 )০171 101)767 ) | এই সঞ্চয়নের “দি মেটাফিজিকাল পোয়েটুস” [ 776 
/161707)51691 2045 ] একটি স্মরণীয় প্রবন্ধ । আমাদের বিশ্বাস, এই ঈর্ণত্গ 

বইথানি পড়েই লীভিস এলিয়টের শিশ্ত্ব গ্রহণ করলেন । 

“দি ওয়েস্ট ল্যাও্ড-এর পরের কাব্যরৃতি “দি হলো মেন, [ 2162 10110) 

1467 ] 1 “দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্?-এ রয়েছে অবক্ষয়ের ছবি । কিন্তু শেষের দিকে 
অন্তত একটু আশ্বাসের বাণী ধ্বনিত । কিন্তু 'দি হলে! মেন'-এ শুধুই নিরন্ধ 
অন্ধকার । 

71115 15 10105 ৮929 [116 ৬/০1]0 91705 

0 ৮/101) ৪ ৮৪108 ০০ 4 ৮/11110051, 

'এলিয়টের নটকের প্রতি কৌক অনেক দিন থেকেই ছিল। ছুটি নাটক 
লিখলেন, 77/7174 0০0 40776, 847) 1? এবং *০7/66720) 46007151955 

? “ইনি আযাগনিষ্টেস্? ]1 খানিকটা নাটকীয়তার সঙ্গেই তিনি চার্চ অব. 

ইংল্যাণ্ডে দীক্ষিত ইলেন। অনেকদিন ধরেই হয়তে। দ্বিধান্ম্ঘ চলছিল। 

তার প্রকাশ পাই “জানি অফ, দি ম্যাজাই' [71৫ /০%/%2) 21 4% 
1428 ] এবং “এ সং ফর সিমিয়ন” নামক ছুটী কবিতায়। ধর্মাস্তরের ফলে 
তিনি লিখেছেন, যে তিনি রয়েছেন '০১ ০? [8111 এর জগতে । এলিয়ট 
তার নতুন ধর্মমত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন। “ফর ল্যাব্দলট আযাণ্ডজ' 
[£07৮ /77122/01 471276565 ] নামক গ্রবন্ধসংগ্রহে তিনি লিখলেন £ 

“0156 86105181 00117 01 ৬1০৬ 1095 06 495011990 28 01988849151 

বা] 11051871016, 1998115 |) 1009110105, ৪). 219910-6801)0110 11) 

361151012, 



১০ টি, এস এলিয়ট 

এই তিন সত্য তার জীবনে ফ্রব হয়ে উঠল। সম্ভবত এই তিনটি নীতি; 
তিনি পেয়েছেন তীর অন্যতম গুরু চার্শস মরাসের কাছ থেকে । কারণ মরাস 
40195810097, 58000119001, এবং ৬0099191916” একাস্ত বিশ্বাসী | 

ঠিক এই দৃঢ় প্রত্যয় তিনি দেখেছিলেন ইংল্যাণ্ডের লর্ডবিশপ আ্যাণ্ডজ, এবং 
হকারের চরিত্র এবং আদর্শে । এলিয়ট তার “"আযাশ, ওয়েন্সডে' [45/- 

77/27/2547) 1 নামক কবিতায় এবং 'দাস্তে নামক গ্রন্থে তার পরিবর্তিত 

ধর্মবিশ্বাসের জলন্ত স্বাক্ষর রেখেছেন । 

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এলিয়ট নিমন্ত্রিত হয়ে গেলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে । 

সেখানে তিনি চার্লল এলিয়ট নটন কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন ।. একটি ব্ভৃতা 

হোল দি ইউজ. অফ, পোয়েট্রি আও দি ইউজ অফ. ক্রিটিসিজ ম+ [ 76 %56 
০91 96175 2717 11%2 8560 077//01577], আর একটি হোল "আফটার 

্রেইঞ্জ গড়ল” [ 4/%67 50278 0০95 ]। কেধি,জের কর্পাস ক্রি্টি কলেজে 

তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা প্রকাশিত হোল 'দি আইডিয়া অফ এ 
ক্রিশ্চি্ান সোসাইটি [17/61/26০9 ৫ 0/7775/227 59051)] নামে । 

সেখানে তিনি খুধর্ষের পুনরুখানের কথা বলেছেন । 

“ফেবার আযাণ্ড ফেবার” সংস্থায় এলিয়ট একদ। সহযোগী ছিলেন। ক্রমে 
ক্রমে তিনি তার কর্ণধার হলেন । পেখানে তাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হোত । 

পরিশ্রধ করতে তিনি ভালোও বাসতেন । তাঁর নানাবিধ কাজের মধ্যে একটা 

বড় কাজ ছিল, ইংরেজী ছাড়া ইউরোপীয় ভাষায় যে সব চিঠিপত্র আসত, 

তা সবই তাকে পড়তে হোত, উত্তর দিতে হোত । চিঠির সংখা! পর্বত প্রমাণ । 

নান! ভাষায় যে সব পাওুলিপি আসত, তাও তাকেই পড়তে হোত । এছাড়! 
আর একটা কাজ তিনি করতেন । তাদের সংস্থা থেকে প্রকাশিত বইয়ের: 
গুণাবলীকীতন তাকেই করতে হোত । একে বল। হয় 280011517615 01010, 

এখানে খানিকটা বিজ্ঞাপন, খানিকট! প্রচার, খানিকটা] সাহিত্য | এলিয়ট 

এ সব কাজ স্থনিপুণভাবে আনন্দের সঙ্গে করতেন । এসব কাজে স্বাধীনতা 

ছিল। ছিল সৃষ্টির আনন । 

বিজ্ঞাপন আর যাই হোক হৃষ্টিধর্মী সাহিত্য নয়। হৃষ্টিধমী বিশুদ্ধ সাহিত্য 

রচনার স্থযোগ এল অপ্রত্যাশিত ভাবে । ধর্মীয় নাটকের প্রযোজনার জন্তে 

মার্টিন ব্রাউনের বিশেষ উৎসাহ ছিল। তার নির্দেশনায়, কিছু কিছু নাটক 

মঞ্চস্থ হোল । ধর্ম ও রসের পরিবেশন ছিল তার উদ্দেস্ত | ব্রাউন এবং এলিয়টের 

মলন মণিকাঞ্চন যোগ । ব্রাউনের ইচ্ছে ছিল, ইংলগ্ডের ধর্ষের ইতিহাস নিয়ে 



টি, এস, এলিয়টের জীবনী ১১, 

একটি নাটক রচন1 করা। প্রচুর পরিশ্রম করেও জিনিষটা দাড়ালে। না। 

অনেক ক্রটি, অনেক বিচ্যুতি। তখন এলিয়টের সঙ্গে তার আলাপ বন্ধুতে. 
পরিণত । এলিয়টকে বললেন, তুমি এর দায়িত্ব নাও ৷ এলিয়ট দারুণ খুসী।. 
এটা তার মনের মতো,কাজ। একই সঙ্ষে ধর্ম, কবিতা ও নাটকের মিলন । 

এলিয়ট ক্রমশই অনুভব করছিলেন, তার কাব্যের ধার! ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর 

হয়ে আসছে । অথচ অনেক কিছু করার সাধ। প্রস্তাবিত নাটকটির রূপসজ্জা 
তিনি রচন! করবেন । 

নাটকটি প্রকাশিত হোল । নাম দেওয়া হোল 'দি রক? [ 6 £২০০1]1 

ধর্মের ক্ষেত্রে এর অবদান কতটুকু জানা যায় ন1। কিন্তু কাব্যনাটোর ক্ষেত্রে এর 

মূল্য অপরিসীম । এলিজাবেথীয় ফুগে মার্লো ও শেক্পপীয়ার নাটকের ক্ষেত্রে যে 

কাব্যের সোনালী ফসল ফাঁলয়েছিলেন, পরবর্তী যুগে গ্যের বধ পদক্ষেপে তা! 

অন্তহিত | আবার উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন করে কাবানাট্যের পালা । কিন্তু 

তাও বেশীদিন চলল না। কারণ সে যুগের অধিকাংশ কাব্যনাট্যই ছিল 

বাড়ীতে বসে পড়ার জন্যে । একে বলা হোত্ত ০1996 ৫1109. এলিয়ট ও 
ব্রাউন নাটকটি মঞ্চস্ব করলেন । দুজনেই পেলেন বিপুল সম্বর্ধন। ৷ এলিয়ট 

সাহস পেলেন, শক্তি পেলেন। তাই অনেকদিন পূর্বের রচন1 “সথইনি 

আযাগনিষ্টেস” নাটিকাটি মঞ্চস্থ করলেন । এলিয়ট যে কাব্যনাট্যের ধারার প্রবর্তন 

করলেন, তারই উত্তরন্থরী ক্মডেন, ইশারউড, স্পেগার ম্যাকনিস, এমনকি 

ক্রিষ্টোফার ফ্রাই । 

এলিয়ট এবার লিখলেন “মার্ডার ইন দি কাখিড্াল” [ 14%701 777%6. 

09/%52191] | ক্যাপ্টারবেরীর আর্চবিশপ টমাস বেকট ১১** খুষ্টাবে 
রাজ! ছিতীয় হেনরীর নির্দেশে নিহত হন। নেই মহান মৃত্যু হোল নাটকের 
বিষয়বস্তু । নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হোল ১৫ই জুন, ১৯৩৭ খ্ষ্টান্ধে ক্যাপ্টারখেরী 

ক্যাথিড্রালের বিরাট প্রাঙ্গণে ৷ এবারে সাফল্য অনেক বেশী। লগুনের মার্কারি 

থিয়েটার এবং ডাচেপ থিয়েটারে অনেক রাত ধরে অভিনয় হোল। সধীজন ও. 

সাধারণ মান্থষের সমান উৎসাহ । তার] ভীড় করে এলেন । 

ধর্ম-বিষয়ক নাটকে কেন জানি এলিয়টের আর বিশেষ উৎপাঁহ রইল ন1। 

তিনি লিখলেন “দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন” [772 527711) 22577107 ] 1 

অভিনয় হোল ১৯৩৯ খুষ্টাবে ওয়েষ্ট মিনষ্টার থিয়েটারে | এবারের সন্বর্ধার' 

স্থর একটু ক্ষীণ । এই বছরেই এলিয়ট “দি ক্রাইটেরিয়ন” পত্রিকার সম্পাদনার 
ভার ত্যাগ করলেন। দীর্ঘ সতেরো বছর তিনি পত্রিকাটির কর্ণধার ছিলেন ।, 



-১২ টি, এস এলিয়ট 

ইয়োরোপের অনেক বিশিষ্ট লেখক এখানে লিখেছেন, জনপ্রিয়তা! অর্জন 
করেছেন, নিজেদের ভাব ছড়িয়ে দিয়েছেন, অন্যান্ত লেখকের ভাবে সম্পৃষ্ট 

হয়েছেন । শেষ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ৮.28 ৬/০:৫৪* এ এলিয়ট লিখলেন, 
আমি বড় ক্লাস্ত, অবসন্ন । একদ| যে ইয়োরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের মানসিকতার 
উপর ভরসা করে পত্রিকাটির জন্ম হয়েছিল, আজ সে মানপলিকতা হারিয়ে 

গেছে। এলিয়ট সম্পাদন। ছেড়ে দিলেন । সাহিত্য জগতে মস্ত বড় ক্ষাতি 

হোল । 

পত্রিকা ছাড়লেন, কিন্তু কাব্য, সাহিত্য, সমালোচনা, নাটক কিছুই ছাড়েন 

নি। দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধ আরম্ভ হোল। চারিদিকে মৃত্যুর তাওব রোল। 

চারদিকে বিভীষিকা, অনিশ্চয়তা । কিন্তু তাতেও এলিয়টের লেখনী স্তব্ধ 

হয়নি । তার সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণীয় । *৬/০ 98710126070 ০ ৫661 

০৫1 991180-80061৬6 (17110101176 €০ [106 ০017091)19101, 01 1)09561110105%. 

যুদ্ধের ফলে অনেক লেখক নীরখ হয়ে গেলেন। এলিয়ট কিন্তু পূর্বের চেমে 
অনেক সরব, অনেক সক্রিয় । এই সময়ে একে একে তার বিখ্যাত “ফোর 

কোয়াটেটস্, [70% 0/27485 ] প্রকাশিত হোল । প্রথম কাব্যটির নাম 

'ইষ্ট কোকার? [ 5৫ 09797 ]1 নিউ ইংলিশ উইকৃলি” পত্রিকায় প্রকাশিত 
হতেই বিপুল সাড়া পড়ে গেল। ছুবার ছাপানো হলো! । কিন্তু সব কটি 

সংখ্যাই নিঃশেষ । ১৯৪০ খুষ্টাঝে এলিয়ট গেলেন ডাবলিন। ডাবলিউ, বি, 

ইরেটল কিছুদিন পুৰে পরলোকগমন করেছেন । তার স্মতির্পণ করতে হবে। 

জীবদ্দশায় তাদের ঘনিষ্ঠতা হয়নি । কিন্তু তাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা! ছিল। 

“ইষ্ট কোকার*এর পর প্রকাশিত হোল লিটল গিডিং। ম্যাথু আন্ডি 

ছিলেন এলিয়টের সমালোচনার রাজ্যের গুরু । কিন্তু কোনে। দিন ত তিনি 

মানতে চাইতেন না। অথচ তার কাছে এলিয়টের অপরিশোধ্য খণ। তাই 

তার প্রবর্তিত পথে “দি নিউ ইংলিশ উইকৃলি” পত্রিকায় প্রকাশ করলেন 
'নোটুস টুওয়ার্ডস এ ডেফিনিশন অফ, কালচার” [ 710455 7017775 ৫ 

10877771707 1 0%11/5 ] 1 পরবর্তীকালে প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 

'হোল। 

এলিয়ট স্ুবক্ত/ ছিলেন না| কিন্তু স্থলেখক ছিলেন। তাই আমন্ত্রণ 

পেলেই তিনি তার লিখিত বন্তৃত! বিভিন্ন স্থানে পাঠ করতেন । রাজনীতি 

সম্বন্ধে তার বিশেষ উৎসাহ ছিল না। তাই তার সকল বক্তৃতাই সাহিত্য- 

“বিষয়ক | “দি মিউজিক অফ. পোয়েছ্রি [7%6 74%510 ০ 2০87) ], জনসন 



টি, এস, এলিয়টের জীবনী ১৩- 

আজ পোয়েট আও ক্রিটিক? [79775015706 001 0216] “দি 

ক্যাসিকূল আও দি ম্যান অব. লেটার্স [77760135165 270 (72 1427 ০ 

76679 ] “হোয়াট ইজ এ ক্লাসিক ?" [77%61 15 ৫ 0125510? ], এবং “হোয়াট 

ইজ মাইনর পোয়েছরি ? [77%01 75 741107 £298170 ? ] প্রভৃতি বক্তৃতা বিশেষ 

সমাদর লাভ করেছিল । চিরকালই তিনি একটু নিঃসঙ্গ, একটু নিস্পৃহ ৷ কিন্তু 
এবার অনেকের সঙ্গে মিলে মিশে তার মনের আগল খুলে গেল। 

যদ্ধান্তে এলিয়ট একবার আমেরিক। ঘুরে এলেন, প্রায় তেরে! বছর যাওয়া 

হয়নি । ইংল্যাণ্ডের নাগরিকত নিয়েছেন । ইংল্যাণ্ডে তার তখন প্রবল প্রতিপত্তি। 
কিন্ত শ্দেশকে তিনি কোনো দিনই তৃলতে পারেন নি, ভুলতে চাননি | 
আমেরিকায় তিনি সফোক্লিসের 'ইডিপাস রেক্স [02205 £₹2% ] নাটকের 

অভিনয় দেখে যুদ্ধ হলেন। ইডিপাসের ভূমিকায় ইংরেজ অভিনেতা লরেন্স 

অলিভিয়ার, ইডিপাপ ভ্রমক্রমে তার বাবাকে হত্যা করেছিলেন, ন] জেনে মাকে 

বিয়ে করেছিলেন। তারপর তার জীবনে চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি নেমে এল । সত্য 
ঘটন। জানবার জন্যে ইডিপাস পাগলের মতো প্রশ্ন করছেন । প্রত্যেকটি প্রশ্নের 
উত্তর তার প্রত্যয়ের দুঢ়ভূমি ছুধল করে ফেলছে । উথাল পাথাল হয়ে শেষ পর্বস্ত 

তিনি অশক্ত মাংসম্তপে পরিণত হয়ে সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়লেন । এলিয়ট 

বুঝলেন, নাটক কী অসাধারণ ধপ্ত। স্থির করলেন, আধার নাটক লিখতে হবে। 
তিনি এখনও ফুরিয়ে যান নি । 

ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন এলিয়ট । কিছুদিনের মধ্যেই তার স্ত্রী ভিভিয়েনের 

মৃত্যু হোল । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাস ছিল, ধনিবন] ছিল না । স্ত্রী প্রায় 
আজীবন অনুস্থ, দেহে এবং মনে ৷ এলিয়ট হাফিয়ে উঠেছিলেন । একটু মুক্তির 
আকাশ খুঁজেছিলেন । কখনে1 কখনো খ্বীকে ত্যাগ করার কথাও ভেবেছিলেন 

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারেন নি । এবার মুক্তি পেলেন । কিন্তু কোথায় 

যেন একটু বেদনার রেশ । জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে 

ব্যথা বুঝি বাজে | এলিয়টের প্রথম বিবাহ সম্বন্ধে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হারবার্ট রীড 

আলোকপাত করেছেন । ভিভিয়েন ছিল মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। কিন্ত 

হিষ্টেরিয়ায় ভুগে ভুগে সারা । একসঙ্গে তাদের কোনোমতেই থাকা সম্ভব 
ছিল না, তাই তাদের আইনের দিক থেকে বিচ্ছেদ (1.9881 590818610 ) 

হলেও এলিয়ট তার প্রথম স্ত্রীর জীবন্দশায় দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি। 
আস্তে আস্তে মনের জড়ত। কাটিয়ে উঠলেন । তাঁর খ্যাতি ক্রমশই বিশ্বে 

ছড়িয়ে পড়ল। আমেরিকা! থেকে প্রতি বছর আমন্ত্রণ আসছে । দেহ অশক্ত। 



-১৪ টি, এস, এলিয়ট 

কিন্তু মনের বল অটুট । এলিয়ট প্রত্যেকটি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন । প্রতিপত্তি 
বাড়াবার জন্য নয় । এ সবই সামাজিক কর্তব্য । তিনি ৃষ্ঠুভাবে প্রত্যেকটি কাজ 
করে যেতে লাগলেন । 

১৯৪৮ থুষ্টাব্দে 'এলিয়ট বহুবাঞ্থিত নোবেল পুরস্কার পেলেন । চারদিক 

থেকে অজশ্র অভিনন্দন | কিন্তু এলিয়ট অবিচলিত। 

পুরস্কার নেবার পর একটি মজার ঘটনা ঘটলো ৷ বিমান বন্দরে স্থইডেনের 
কোনে। পত্রিকার রিপোর্টার এলিয়টকে সবিনয়ে প্রশ্থ করলেন, “মিঃ এলিয়ট, 

আপনার কোন্ বইটির জন্তে নোবেল পুরস্কার দেয়া হোল ।” 
এলিয়ট উত্তর দিলেন, “এ পুরষ্কার “91017:2 ০০:১-এর জন্য | 

£700116 0:01005”, অর্থাৎ সমগ্র রচনাবলীর জন্য ৷ রিপোর্টার ০00115 

-801100)5শব দুটির সঙ্গে পরিচিত ন1 থাকায় সপ্রতিভ ভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, 

“তা আপনার 45180115 0০01005, বইটি কৰে প্রকাশিত হয়েছে ?” 

পুরস্কার গ্রহণ করে তিনি আবার আমেরিকা গেলেন, লাইব্রেরী অফ, 
কংগ্রেস গুহে বক্তৃতা৷ দিলেন । বিষয় “ছিল “ফ্রম পো টু ভালেরি ।, 

বকৃতার চেয়েও অনেক বড় কাজ ছিল। তার বন্ধু এজরা পাউও একদা 

শক্তিধর কবি ছিলেন৷ কিন্তু তিনি কাব্যলক্মীর উপাসনা ছেড়ে রাজনীতির 
ূর্ণাবর্তে প্রবেশ করলেন । ইতালীয় সরকারের প্রশস্তি গাইতেন বেতার যোগে। 
যুদ্ধের শেধে ফ্যাসিবাদী সরকার পরাজিত হোল। আর যুদ্ধবন্দী এজরা পাউও 

পাগল হয়ে গেলেন । হানপাতালে তার থাকার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা! ৷ 

ফ্যাসিবাদীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা তখন সরকারী দৃষ্টিতে অপরাধ । এলিয়ট নির্ভয়ে 
বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলেন । শুধু দেখা নয় তার চিকিৎসার আরও ভালো! ব্যবস্থা 
করলেন । তার মুক্তির চেষ্টা করলেন। প্রথমে তার চেষ্ট৷ সফল হয় নি। কিন্তু 

জনমত বিশেষ করে সাহিত্যিক সমাজে এ বিষয়ে এমন সাঁড়] তুললেন যে» কবি 
রবা॥ ফ্রষ্টের সহায়তায় অকালবুদ্ধ, পঙ্থু এজর! পাউগ মৃক্তি পেলেন । 

“ফোর কোয়ার্টেটস'এর তৃতীয় 'কোয়ার্টেট” “বার্ণ” নন [8%7771 107107] 

প্রকাশিত হোল। এই পর্যায়ের চারটি কবিতাতেই এলিয়ট সীমিত কালের 
উদ্ধে অপীমের পানে যাত্রা করেছেন । কাব্যের চতুর্ধ স্তবকটির নাম 'ডরাই স্তাল্- 
ভেইজেল” [ 107) 541/0865 ]1 তারপরের পর্যায়ে আবার নাটক। ১৯৪৯ 
খুষ্টাবে 'দি ককটেইল পার্টি [276 0০271 77 ] মার্টিন ব্রাউনের 

নির্দেশনায় অভিনীত হোল। নাটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন আলেক 

'গাইন্নেস । ইংল্যাণ্ডে, স্বটল্যাণ্ডে, ও আমেরিকায় প্রায় একই সময় অভিনয়ের 
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বাবস্থা হয় । ইংল্যাণ্ডে নাটকটির সমাদর প্রথমে একটু কম হলেও পরে লগুনে 

এর যথেষ্ট স্বীকৃতি হয়। জনসাধারণ এলিয়টকে আর কবি, সমালোচক, ব! 

নাট্যকার বলে মনে কোরত না। তাদের কাছে এলিয়ট একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান । 

তাই প্রতি সন্ধ্যায় তার 0০০০91011 7810তে নিমন্ত্রণ । তিনি অনুষ্ঠানের 

প্রথম ও প্রধান পুরুষ । তাই তিনি কৌতুক করে তার অনুজ মান বন্ধু 
উইলিয়াম টার্ণার লেভিকে বলেছিলেন £ “০ 026 01811710801 275 29 ৪ 

0০96 815 1016১ ৮৮৪5 2 ০91601105 ...77%515০৫9 /81)15 90] 

9 10)660 €1)611 1[1161005. 17185 ০০9০৮:6911 1920168. ০ 01106 01 

(2110, 

খ্যাতির বিড়ম্বনা । এদিকে দৈহিক অনুস্থত। বেড়ে চলল । এলিয়ট 

বিশেষ গ্রাহন করলেন নাঁ। ১৯৫১ থুষ্টান্ডে হার্টের দোষ দেখা দিল। বন্ধুর 

বললেন, ফ্রান্সে বা ইতালীতে বেড়িয়ে এস । শুনলেন না । তবে একটা মজার 
কাণ্ড করলেন । সবাইকে দেখাতে লাগলেন যেন তিনি বুড়ে। হয়েছেন । যতটা 

বয়সের ভারে ঝৌকার কথা, তার চেয়েও বেশী ঝুকে পড়তেন । কানে একটু 

কম শুনতেন । কিন্তু লোকের সামনে কানের কাছে হাত দিয়ে শ্বনতেন। 

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, খ্যাতির বিড়ম্বন। ৷ অস্ুস্থ দেহে তাকে বিশ্বের নানা 

প্রান্তে ছুটে বেড়াতে হোত-_বক্তৃতা দিতে হবে। আমেরিকার মিনেসোটা 

বিশ্ববিদ্ঠালয়ে বর্তৃতা দিলেন । বিষয় “৩ 101061515 ০1 লাক এ 

পনেরো হাজার শ্রোতা । এলিয়ট একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন । তিনি 

লিখেছিলেন, “[ 616 11106 ৪, 615 91081] 901] 5/217108 11000 81 

81011700705 21:91)2.% 

ম্যাথু আনন্ড একদা সমালোচনা সাহিত্যকে যোগ্য মর্ধাদ। দিয়েছিলেন । 

প্রমাণ করেছিলেন, সমালোচন] শ্বধন্মী সাহিত্যের সমতুল্য। এলিয়ট 
আন'ন্ডেরই যথার্থ উত্তরসাধক। ূ 

এলিয়টের নতুন নাটক “দি কন্ফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক, 772 0০717267641 
0/67% ] আর একটি উল্লেখযোগ্য রচন1]। বেশ কয়েকমাস ধরে নাটকটির 

অভিনয় চলেছিল এডিনবরায় এখং লিরিক থিয়েটারে । তার শেষ নাটক “দি 

রেট কিয়োর [77 768৫ 05 ] 1 পরে নাম পরিবতিত হয়ে দাড়ালো “দি 

এন্ডার ছ্রেটসম্যান” [ 772 21297 5121657107 ] 1 নির্দেশক হলেন মার্টিন 

ব্রাউন । 

১৯৭ খৃষ্টাব্দে এলিয়টের “অন্ পোয়েট্রি আযাও প্রোয়েটস” [ 0% 2০947 
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272 /2985 ] প্রকাশিত হোল । এই সঞ্চয়নটির প্রধান প্রবন্ধ হোল «দি থি 
ভয়েসেস অক. পোয়েছি' [276 27762 7০105 0 7০6) ], 'পোর়েট 

আও ড্রামা” [ 7299/7) ৫2 1072782 ], মিউজিক অক. পোয়েট্র [1482 

61 7987) 1, 'গোটে আজ, দি সেইজ,, [ 095/76 2৪ £76 5282 ]. 

এবং মিল্টনসংক্রাস্ত ছুটি প্রবন্ধ । গেটে বিশ্ববরেণা । কিন্তু এলিয়ট তার সম্বন্ধে 

একটু বীতম্পৃহ । বাস্তবিকপক্ষে গেটে সম্বন্ধে তার অনীহ1 সর্বজনবিদিত | 
কিন্তু ১৯৫৪ খুষ্টাবে। জার্মানী থেকে 'গ্যেটে পুরস্কার” পাবার পর বাধ্য হয়েই 
তিনি একটু মাখুলি প্রশস্তি করেছিলেন । গোটের সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা 

দিয়েছিলেন ১৯৫৫ খুষ্টাব্ধের মে মাসে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে । যে কারণে 
অনীহ]1 থাকা সত্বেও গ্যেটের প্রশংসা করতে হয়েছিল, ঠিক সেই কারণেই 

মিল্টনকেও শ্রদ্ধার্থ দিয়েছিলেন । মিল্টনসংক্রান্ত দ্বিতীয় প্রবন্ধটি বুটিশ 

আযকাডেমিতে প্রদত্ত ব্তৃতা । কারণটি সহজেই অনুমেয় । 
“অন্ পোয়েট্রি আও পোয়েটুস” বইটি এলিয়ট উত্পর্গ করলেন তার 

সেক্রেটারী ভ্যালেরি ফ্লেচারকে ৷ ভ্যালেরি এলিয়টকে বুঝেছিলেন ৷ অনুভব 

করেছিলেন, তার বাইরের হাসির ছটার পিছনে গভীর দুঃখ । এলিয়টও 

ভ্যালেরির মধ অন্তরের সার্থী খজে পেয়েছিলেন ৷ তাদের বিয়ে হোল ১*ই 
জানুয়ারী, ১৯৫৭ খুষ্টাকঝ। রবার্ট জিরো [ [২০০০1 9100৯ ] এই বিয়ের 

সম্পর্কে জিখেছেন, 

"[২৪.01916 109 56217) 21) 0৫৫ %/০01৫ (0 20101 0০ "1.৯. 751101, 

০1. 10 19812 9.0011806 46901191101) ০01 1118 1981 91811 01 50 8815 

01115 1116, 2170 (1919 ড/99 4016 ০6 ০909156 10 1119 17121171970 11) 

195? [০ ৪1616 [16101)61. 1৮101:6 11021) 01106 1) [11056 99815 ছু 

1681: 1110) 10061 0106 %/01৫5, “] 5 10106 11019101951 1721) 21) 1116 

ড/ 011. 

এলিয়টের দ্বিতীয় বিবাহ হোল যখন তার বয়স সত্তর ছুই ছু'ই। কিন্ত 

জীবনের এ কটি বছর নিবিড ধায় ভরে উঠল। না সাহিতো, না জীবনে 
কোনোটাতেই এলিয়ট রোম্যান্টিক ভাবালুতার প্রশ্রয় দেন নি। তাই তার 

মনের গোপন কথাটি অশ্রুতই রয়ে গেল। কিন্তু ১৯৬৩ থুষ্টাবে প্রকাশিত 
কাব্যংগ্রহের শেষে & 70501981101 0০ 1৬9 ৬/105,নি£সন্দেহে প্রেমের মু 

গুঞনন | এলিয়ট ব্রাউনিংয়ের মতে। 0176 ভ০:৫ 14010, বা ' 99 0. 

চ175-89 লেখেন নি। সবাই তে। সব কথা! একরকম করে লেখেন ন1। 
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1765 01621101715 117 0101502 

01 1095915 ৮11055 0০9৫165 5120611 01 5801) 01191, 

প্রেয়সীর সঙ্গে দেহের, মনের, আত্মার, গাঠছড়া হয়ে গেছে । 

১৯৬৩ থুষ্টাব থেকেই এলিয়টের শরীর ভালো যাচ্ছিল না । আস্তে আস্তে 
দীপ নিভে আসছে । তাই সস্ত্রীক আর একবার আমেরিক। ঘুরে গেলেন । 

৪ঠ1 জানুয়ারী, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে এলিয়ট লগ্নে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । 
একটি যুগের, একটি এঁতিহের সমাপ্তি হোল। 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে এলিয়টের পূর্বপুরুষ যাও, 
এলিয়ট ইংল্যাণ্ডের “ইষ্ট কোকার' অঞ্চল থেকে আমেরিকায় পাড়ি 
দিয়েছিলেন ৷ এলিয়টের ম্ত্যুর পর তার দেহ ইষ্ট কোকার*এই সমাধিস্থ 
কর] হোল। এলিয়টের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার শিরোনাম] “ই কোকার? । 

সেখানের একটি পংক্তি স্মরণীয় ঃ 

“006 18 11919 016 51919 11011. 

এলিয়ট তার হারিয়ে যাওয়া বাড়ীতে শেষ বিশ্রাম করলেন । 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেছ 

এক্িনন্রট্েল্লস শ্বা্চল্রল্ম্ন। 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রথম উন্মেষ “জল পড়ে পাতা নড়ে” । তখন 

তিনি নিতান্তই বালক। এলিয়টের প্রথম রচন! আর একটু বেশী বয়সে । 
তখন তিনি স্মিথ আাকাডেমিব ছাত্র । ১৯০৫ খুষ্টাবের স্ছুল ম্যাগাজিনের তিনটি 
সংখ্যায় এলিয়ট কিছু কবিতা] ও গল্প প্রকাশ করেছিলেন | লেখকের নামের 

আদ্যক্ষর টি, ই, ই শুধু চিহ্নিত ছিল। “এ লিরিক" [4 7:71 ] নামে একটি 
কবিতা কিন্তু টমাস ট্টার্নন্ এলিয়টের নামেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই 
কবিতাটিই “হারভার্ড আযড.ভোকেট” পত্রিকায় পুনমুদ্রপ হোল। 

এলিয়টের প্রথম কবিতা “এ ফেব্ল ফর ফি্টার্স্” [44 72816 07 
£895/575 ] 1 কৈশোরের প্রায় কোনো! রচনার সঙ্গেই এলিয়টের পরিণত 

বয়সের রচনার মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত । একট] জায়গায় হয়তো৷ একটু মিল 

রয়েছে। এলিয়টের পরিণত বয়সের রচনায় একটু কষাধাত রয়েছে । একদল 

পুরোহিত বড়দিনের উপলক্ষ্যে বিপুল ভোজের আয়োজন করেছিলেন । কিন্তু 

হরিষে বিষাদ। ভূত তাদের খাবার দাবার চুরি করল। শুধু তাই নয়। 
বিশপকে গির্জার চুড়োয় বসিয়ে রেখে দিল। তখন সর্বাধ্যক্ষ ভূতের হাত 
থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সমস্ত খাবার দাবার ও অন্যান্ত জিনিষপত্রের উপর 

শাস্তিজল ছিটিয়ে দিলেন। তাতেও ভূতের হাত থেকে রক্ষা নেই। তখন 

ভেবেচিন্তে সকলে খাওয়া! দাওয়া কমিয়ে দিলেন ৷ শুধু ছুধকুটা। তারসঙ্গে 

আত্মপীড়ণ। প্রতিদিন সানন্দে তীরা বেত্রাঘাত উপভোগ করতে লাগলেন 
এবং ভৃতের হাত থেকে মুক্তি পেলেন । 

শ্মিথ আযকাভেমীর পত্রিকায় প্রকাশিত “এ টেল্ অফ. এ হোয়েল 
[4 2516 0 এ 7//212 ] এবং “দি ম্যান হু ওয়াজ কিং [777৫ 7৫27 777০ 

77৫5 7৫78 ] নামক ছুটি গল্পই গদ্যে রচিত। “এ টেল্ অফ. এ হোয়েল+-এ 
মেলভিল এবং রবার্ট লুই হিভেনসনের সুস্পষ্ট গরভাব। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, 
এলিয়টের মা তার ছেলেদের জাহাজ এবং নৌকো চালানো শেখাবার জন্যে 
একজন 'অবসরপ্রা্চ নাবিককে নিয়োজিত করেছিলেন ৷ তার কাছ থেকেই 
হয়তো! এলিয়ট নাবিকদের ভাষা রপ্ত করেন 1" প্রশান্ত মহাসাগরে তিমি মাছ 
ধরার জন্তে একটা জাহাজ পাড়ি দিয়েছে । তিমি মাছটির গায়ে হারুন ছুড়ে 
দেয়া হোল, কিন্তু হাপুনিটি ছিটকে বেরিয়ে এল । আরসঙ্গে সঙ্গে তিন জন 
নাবিক নৌকোশ্ুদ্ধ, গিয়ে পড়ল তিমি মাছের পেটে । তাদের ভাগ্য কুপ্রসন্ন। 



এলিয়টের বাল্যরচন। ১৯ 

তিমি ভেসেই চলল । নাবিক তিনজন সমুত্রের মাছ খেয়ে বেচে রইল। কিন্ত 
কাচা মাছ তো! খাওয়া যায় ন1। তিমির চবি কেটে তারা মাছ ভেজে নিত। 

কয়েকদিন বাদে তিথিটা মারা গেল। অতংড় নৌকে। হজম করা শক্ত । 
নাবিক তিনজনের একজন তিমি মাছেব মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে সীতার কেটে 
সমুদ্রে ভাসমান একটা কাঠ নিয়ে এল। তারপর তিমি মাছের ঠিক মাঝখানে 

ফুটো করে সেই কাঠটা যাস্তলের মতো খাড়া করে রাখল । আর কোনো ভয় 
নেই। তিনমাস বাদে তার! হনলুলু পৌঁছল । কাহিনীটি বাঙ্গালী পাঠককে 
ত্লোক্য মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরু চরিত'কে স্মরণ করিয়ে দেয়। 

“দি ম্যান ছ ওয়াজ কিং” গল্পটিও সামুদ্রিক । জাহাজের কাণ্ডেন মাগ-কুডার 
প্রশাস্ত মহাসাগরে জাহাজ নিয়ে চলেছেন। হঠাৎ ঝড়ে জাহাজডুবি। 
'কাপ্তেন জাহাজের হাল ধরে একটা দ্বীপে এসে পৌছুলেন । সেই দ্বীপের রাজা 
'মার গেছে । তাই শ্বেতকায় কাণ্েনকে দেখে ছীপের অধিবাসীর] মনে 
করল ইনি বোধ হয় দেবত1 টেবতা। তাই তাকে তারা রাজার পিংহাসনে 

বলালো। ও রাজ্যে কোনো মামল! মোকদ্দম! নেই, কোন কাজ কর্ম নেই। 

তাই নতুন রাজ খাচ্ছেন আর ঘুমোচ্ছেন। প্রজাদের মধ্যে শীত্রই বিক্ষোভ 
দেখা দিল। মৃত রাজার অনেক ক্ষমতা ছিল। সেমুখ দিয়ে আগুন বার 
করতে পারত, একট] দড়ি আকাশে ছু'ড়ে দিয়ে সেটা মইয়ের মতো! বেয়ে 
উপরে উঠতে পারত। নতুন রাজা কিছুই পারেন না। প্রজার! গোপনে ঠিক 
কোরল, রাজাকে মেরে ফেলা হবে। একজন প্রজ। খবরটি দিতেই রাজা আর 

কালহরণ না করে নৌকো করে চম্পট । 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
এক্নক্পজেল্ল সুগ্গ 

এলিয়ট যুগাস্তের কবি। একটি যুগ শেষ হতে চলেছে । আর একটি যুগের 

তখনও জন্ম হয় নি। পাল! বদলের পালার পূর্বাভাস চলেছে যাত্র। বিংশ 

শতাবীর গোড়ার দিকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে । 
রবার্ট ব্রিজেস [ [২০১০1 9110869 ] ভিক্টোরীয় যুগ ও আধুনিক যুগের সে 

বন্ধন। কিন্তু তার কাব্যে আধুনিকতা এতোটুকু নেই। টেনিসনের তিনি উত্তর 
সাধক । কবি আর পাঠকদের আকাশের নীলিমা, সবুজের সমারোহ, নক্ষত্র 

থচিত কালো আকাশ, পাখীর কাকলি, আর যুবকযুবতীর মামুলি (প্রেমের 
কলোচ্ছাস ভালো লাগছে না। ভিক্টোরীয় যুগেই প্রতিক্রিয়া! স্থুরু হয়েছিল। 

য্যাথু আর্পন্ড, টমাস হাডি, আর জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্সের কবিতায় মামুলি' 

কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগের নুম্প্ট গুপনন। আত্মতপ্তির মোহভঙ্গের' 

পদধ্বনি । 
আবার প্রায় একই সময়ে কয়েকজন কবি স্বপ্নের জগতে বাস করতে 

চাইলেন | তার! হলেন অস্কার ওয়াইন্ড, ইয়েটুস, আর্পেষ্ট ডোলন, লায়োনেল 
জনসন, আর আর্থার সাইমন্স। তার] হলেন গজদস্তমিনারবাসী | 

একাধিক অর্থে ভিক্টোরীয় যুগের হপকিন্স আধুনিক যুগের প্রবর্তক । তার 
ভাষায় লালিত্য নেই। তার ভাবনায় রোম্যার্টিকতা নেই। তার কবিতা খজু, 
কঠিন, মোহমুক্ত। 

“06106518010175 17826 (0৫১ 1196 (100 1)9%6 (০0৫ 

/৯100 211 15 96210 9/1010 0205 30199164, 510) 62164 ৬/101 €011,. 

410 ৮/0215 1021015 81)0056 2190 91)21:69 1702.185 

812)91] 3 0106 8011: 

[5 0815 200৬, 1001 9819 00০01 12681, 06806 91)0৫, 

(0025 0721122%47 ) 

শিল্পবিপ্রবকে অনেকেই সাগ্রহে আবাহন করেছিলেন । হুপকিন্দ দেখলেন,. 
বিপ্লবের কুশ্রীতা, মালিন্য । ধনের প্রাচর্ব, আর সেই সঙ্গে বিশ্ময়কর দারিদ্র্য 
আর মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা । হুপকিন্স ভাবনার রাজ্যে একটা প্রচ ঝাকুনি 
দিলেন । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যে তার ভাবনায় সম্পুষ্ট নতুন যুগের কৰি সমাজের; 
জন্ম হোল, ত৷ নয়। 



এলিয়টের যুগ ২১ 

প্রথম যুদ্ধ সক হোল। অনেকেই বললেন, এ যুদ্ধ প্রগতির যুদ্ধ, গণতন্ত্রের ' 
স্বপক্ষে যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধের বিভীষিকা ও অনিশ্চয়তার মাঝে যুদ্ধের কবিদের 

মোহভঙ্গ হোল । কুপার্ট ব্রক যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কয়েকমাসের মধেই নিহত 
হলেন। তাই তার কবিতার রোম্যান্সের আর মধুর ন্বপ্নের জড়িমা। তার 
চেতনায় শেলী আর কীট্সের মাধুর্ধ। কিন্তু সিগ.ফ্রিড স্যান্থন আর উইলফ্রেড 
ওয়েনের কবিতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃপ্ প্রতিবাদ । ওয়েনের বিখ্যাত উক্তিটি 
স্মরণীয় £ 

“] পা 1000 00100211760 910) 00609, 19 59৮)6০ 15 ৬217, 

8180 (176 719 ০91 ৬427, 1106 1009611 19 210 0159 016.” 

১৯১৮ খুষ্টাবে যুদ্ধ শেষ হোল । আর সেই সঙ্গে শেষ হোল মানুষের আশা, 
একট উজ্জল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার গোনালী স্বপ্ন । জর্জীয় যুগের কবি ডেভিস 
আর ওয়াণ্টার ডি লা মেয়ার তখন বাসীফুলের মালা । থিওডোর ড্রেসিয়ার 

লিখলেন £ 
“গু হি] 116 (00548 00108091566 111091010---8. 101196 11) (186 

%/110119 10901109015 %/০110. 1176 0951 হ 021 529 15 10011 

119৬6170119 [9110951 110911091) 01 ৮1791 1015 811 20001, 0121685 

10 19 [01 9917-52115180110911, ] 9991) 10 17769178116 2028 21] 

নু 105 89912, 210 10855 0165 28 [ 92009, 00171890 2170 

৫191779899৫. 

বাঙ্গালী কবি স্থকাস্ত ভট্টাচার্যের সর সব্বন্র ধবনিত £ 

হে রাজকন্টে, তোমার জন্যে, এ জনারণ্যে নেই কে ঠাই, 
জানাই তাই। 

টি, এস, এলিয়টের “দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড যুদ্ধোত্তর মোহমুক্তির ছবি। আর 

তারই অন্থম্ছত পথ দিয়ে মোহমুক্তদের নীরব কখনও বা সরব মিছিল। কিন্ত 
সে মিছিলে রং ছিল না। সকলের মুখে বিবর্ণতা, নৈরাশ্ট, অপরিসীম গ্লানি । 
সবাই যেন পরাজিত সৈনিক। ইয়েটস্ একদ] শেলী, কীট্টপ এবং প্রি- 

ব্যাফেলাইট গোষ্ঠীর কবিদের প্রতি একান্ত সশ্রন্ধ ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের 

পরিপ্রেক্ষিতে তারও মোহভঙ্গ হোল £ 

“]191785 911] 70210 005 9670615 9221201 1501৫ 3 

11616 21521091515 1909960. 0011 016 ৮0110, 

শা)০ 6109০৫-৫87817150. (105 19 1008৫, 2170 5৬619 ৬/11516. 

05 (061617017% 01 118180096190968 15 10%/06৫..% 



২ টি, এস, এলিয়ট 

এডিথ সিট্ওয়েলের মতো স্বল্নসংখ্যক কবি নিজের যুগ ছেড়ে নিজের কল্প- 
জগতে আশ্রয় নিলেন । তার “দি স্িপিং বিউটি” এই কল্পজগত্তের ফসল । অন্ডাস 
হাঁক্সলী আর আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে ভাবলেন, যৌন জীবনই হয়তে। বা সার্থকতার 
পথ। জেমস্ জয়েস্ আর ভাজিনিয়! উল্ফ আশ্রয় নিলেন মানুষের যনের 

গহনে ৷ দেখানে কোলাহল নেই । আছে মু গুঞ্জন । কিন্তু অধিকাংশ কবি আর 

মান্য দিশেহারা । মাকিন কবি হ্ারী ক্রশ,বি যে কবিতাটি লিখলেন, ত। যুগের 
প্রতিচ্ছবি । 

31801: ৮1501: 01501 01801: 01801 
81801 01804 01204. 01901 01801 

13190101991 ০1201 01501 01801 

73180101801 01991 01901 01250 

31901 01901 9117 01801 01901 

31901 18010 01901 01891. ০18০1. 
31901 01901. 01501. ০1801 01801. 

[31201 01801 91901 01901 01901 

31901 91901 01801 01901 ০1801,৮ 

চারদিকেই নিঃসীম অন্ধকারের পরিপ্রেক্ষিতে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি এলিয়টের 
কবিতার জন্ম । এলিয়ট ও তার সহযোগীদের কবিতায় ভাষা ও ভাবনার, 

অভডিনিবেশ ৷ কল্পনার পক্ষোচ্ছেদ করে দেয়া হোল । একটি ছোট্ট কবিতায় 

কতই না প্রতীকের খেলা । প্রচুর ছুরুহ শব, গুচুর সংখ্যক ধর্ম, রাজনীতি, 
সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক উল্লেখ । এলিয়টের “দি ওয়েট ল্যাণ্ড-এর কয়েকটি, 

পংক্তি বুঝতে গেলে বিশ্বের জ্ঞানভাগ্ারের কিছুটার সঙ্গে পরিচিত হওয়া 

প্রয়োজন । 

নতুন ফুগের কবির! ভাষার মাধুর্ধের প্রতি সম্পূর্ণ বীতম্পৃহ । কবিতা হয়ে 

উঠল বৃদ্ধিভিত্তিক। তাই সাধারণ পাঠকের কবিতা পড়তে আর ভালো লাগল 
না। উপন্তাস পড়তে বিদ্যেবুদ্ধির বেশী প্রয়োজন হয় নাঁ। তাই পাঠকেরা। 
সারাদিনের ক্লান্তির পর কবিতা পড়ে সময় ন্ট করতে চাইল না। তা ছাড় 

কবিতা হয়ে পড়েছে একান্ত ছুর্বোধ্য । কবিতার আঙ্গিক নিয়েও পরীক্ষা 
নিরীক্ষার পালা । কবিরা অনেকে মৌলিকতা৷ দেখানোর জন্গে সব কিছুই উদ্ভট 
করে তুললেন । পুর্বে ছন্দের বন্ধন ছিল । কিন্তু বন্ধন মুক্ত হয়ে কবিতায় আপাত- 

দুটিতে বিশৃঙ্খলা কখনও বা উচ্ছৃঙ্খল! দেখ! দিল। 
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এলিয়ট নিজেই স্বীকার করেছেন, এ যুগের কবিতা! দুর্বোধ্য । তিনি 
লিখেছেন £ 

£৬6 ০৪ 021 88১ 1181 10 60065815 11106519 01281 09905 110 

০7 91511128010109 25 16 95%1505 26 01986100 11051 09 ৫101110, 

০0০ ০$৬1112961017 0010010191197705 2188 ৮2138915204 90201916119 

210 11019 11915 2110 ০010119%119, 01891180901. 2. 190179৫ 

82105101115, 10890 010900069 ৬2,110005 100 00101)15%. 16811119, 

105 0০966 08015 08০0106 11019 210. 170016 0010)19161)61)91% 0, 

1016 10417601 11) 01001 0 6০:০9, (0 ৫1910081616 17609658818 

181559859 11700 1319 [7927111,% 

কবিতায় মনোস্তত্ব ও রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটল। ফ্রয়েড, আড.লার, 

এবং ইফুং মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে শুধু রত্ুই আহরণ করেন নি, 
আহরণ করেছেন বিষকুস্ত | মানুষের চেতন আর অবচেঙন মনের অনেক কিছুই 

সাহিত্য ও কবিতার বিষয়বস্ত হয়ে উঠল। রাজনীতি, বিশেষ করে বামপন্থী 

রাজনীতি কবিতার সামগ্রী হোল । অডেন ও স্পেগ্ার প্রভৃতি কবি ন্ুম্পষ্টভাবে 

মাক্সবাদে বিশ্বাসী। পরে অবশ্ত কার্লমার্স শুধু অডেনের কাছে নয়, 
অনেকের কাছেই 009৫ 1081 91160. তারা এলিয়টের উত্তর সাধক আঙ্গিক 

ও কাব্যরীতিতে, অন্য কিছুতে নয়। তারা চেয়েছিলেন, কবিতা হবে 

জনসাধারণের জন্যে । 
ইয়োরোপের নতুন যুগের কৰি নিঃসন্দেহে বদ.লিয়ার । রোম্যার্টিক কবির! 

নিজেদের মনে করতেন তার এক একজন প্রমেথিউস | মানুষের কল্যাণের 

জন্যে তাদের প্রাণ উত্পগাঁকত ॥ সমাজ তাদের অস্বীকার করেছে। কিন্তু তারা 

তাদের আদর্শকে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অক্ষয়, অক্লান রেখেছিলেন । 
বদলেয়ারও বহুলাংশে নিজের দুটিতে নায়ক | কিন্তু সে নায়ক সমাজের বিশ্লেষণ 

না করে আত্মবিশ্লেষণে মনোনিবেশ করলেন। নিজের মনকে আব্ষ্ভারের নেশায় 

তাকে পেয়ে বসল। বদ্লেয়ারের অন্ধপ্রেরণায় নতুন যুগের কবির] তাদের কাব্যে 

ঘিধাগ্রস্ত মন এবং মোহ্মুক্তির কথা প্রকাশ করলেন । 

বদলেয়ারের অবদান শুধু মোহমুক্তি আর আত্মবিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নয়। তাকেই প্রথম ইয়োরোপীয় প্রতীকধর্মী কবি বলা যায়। শুভ অশুভ, পাপ 

পুণ্যের চিরস্তন দ্বদ্ঘ তাঁর মনে নাড়। দিয়েছিল। ওয়াণ্টার পেটার, অস্কার 

ওয়াইল্ড বা ভিক্টর কাজিন-এর মতে। তিনি কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন 
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না| কিন্তু সৌন্দর্যের আরাধনায় তার কোনো ক্রটি ছিল ন1। কিন্ত সেই সৌন্দর্ 
শুধু নারীর দেহে, টাদের আলোয় আর পাখীর কাকলির মধ্যেই নেই। তিনি 
কবর, শব, অন্ধকার, হতাশা, বেদনা, দ্বপার মধ্যেও সুন্দরের স্পর্শ পেয়েছেন। 
তার চরিক্র ও কাব্য হৈত সত্তার সহাবস্থান । তাই জীবনপান্র একই সঙ্গে অমৃত 
ও হলাহলে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। এত দিন অন্ধকার, বিভীষিকা, ও দু্বপ্ন কাব্য 
জগৎ থেকে নির্বাসিত ছিল। বদ্লেয়ার তাদের পুনর্বাসন করলেন । তিনি. 
যুগপৎ রোম্যার্টিক এবং ক্ল্যাসিকাল। তার যুক্তিবোধ ও প্রাঞ্জলতা৷ ব্ল্যাসিকাল 
বৈশিষ্ট্য | তিনি বলেছেন, কবিকে হতে হবে '957610,, ইংরেজীতে যাকে বলি 
159191)6+ বা প্রশান্ত | আবার কখনে। কখনে। তিনি কীটস বা প্রথম পর্যায়ের 
ইয়েটস্-এর মতো! পলায়নী মনোবুত্তির আশ্রয় নিয়েছেন। অতিপ্রাকৃত জগৎ 

তার কাছে উপলন্ধ সতা। 

ব্দলেয়ারের তৃতীয় নয়ন ছিল, যাকে ফরাসী ভাষায় বলা যেতে পারে 
9247৫, অন্তপৃষ্টির ফলে তিনি ছ্যলোক, ভূলোক এমন কী নরকেও সচ্ছন্দে 

বিহার করতে পারতেন । এই দৃষ্টি তার প্রতীকগুলিতে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু 
বিশালত। নিয়ে এসেছে । তার 9১77০] বা প্রতীক ইয়েটসের ভাষায় «1116 

91019 709951016 93191585101) 01 50176 11715116 65991006, ৪, (1218- 

78750015100) 86০00 2. 54780911976. অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জন্তেই 

বদলেয়ার নিঃসন্দেহে রোম্যার্টিক । আর সেই অন্ুতৃতি তার প্রতীকের মধ্যে 
হুন্দারভাবে বিধৃত । 

বদ্লেয়ার বু কবিকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাদের মধ্যে মালার্ে, ভালেরি, 
র্যাবো, লাফোর্গ এবং ভেরলেইন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু এরা কেউই গুরুর 

কার্বন কপি নন । তবে সকলেই মোটামুটি অস্তর্ষ্টি সম্পন্ন । র্টাবো। বলেছিলেন £ 
প105 00990 0581065 1711789616 2 19109081% ০১ 2 10178, 

11001060869 270 16582501160 51936510060 0? 11 1136 

8910865,% 

সঙ্গীত আর স্থরের সাহায্যে নন্দনলোকে প্রবেশের অধিকার | ম্যালার্মে 
আন্ন ভেরলেইন সেই অধিকার লাভ করেছিলেন । আর সেই সঙ্গীত সর্বদ। শ্রবণ 

গ্রাহ্থ নয়। তা এমন জগতের যা] শুধু অনুভূতির দ্বারা লভ্য। 

কবিতার ভাষা ও শব্দসভারের বিষয়ে বদ্লেয়ার তার পূর্বসরীদের পদাক্কই 
অন্গসরণ করেছিলেন । ওয়ান্ট হুইটম্যান এনেছিলেন গঘ্ভের ধাঁচের ভাষা, 

যাকে বলা হয় 725 74879, কিন্তু ভাবের দিকে তিনি নতুনত্তের বিশেষ 
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দাবী করতে পারেন না। তার হিমালয় সবৃষ্ঠ আত্মবিশ্বাস নতুন যুগের কবিরা 

গ্রহণ করেন নি । তিনি লিখেছেন £ 

/৯865, 1016506061265, 1880 10126 09612 20900010011196117 

1) ৫11601650 10)90911815, 

/৯10611092, 01117)65 011110515 2170 0111155 105 ০৬/1. 91199. 

শা)6 11011001051 00960 01 ৯519. 2110 100106179৬6 

৫0176 113917 ৮/ ০014 2110 08550 6০ 06196] 5191)6105, 
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তার কাব্যে শুধুই অরুপণ আলোর বর্ণ । পেখানে অন্ধকারের আভাল নেই। 
নেই জীবনের বৈপরীত্য । হুইটম্যানের পদাঙ্ক অন্ুলরণ করেছেন মায়কোভস্কি 
আর প্যাবলো৷ নেকুদ1, ধারা সততই স্বপ্ন দেখেছেন, ভবিষ্যতের জট, 
মানুষের উজ্জল পুনর্বাসনের | 

নতুন ষুগের কাব্যের ভাষা এল-_হুল,স লাফোর্গের কাছ থেকে । এলিয়ট 

“ইষ্ট কোকার' কাব্যে ষে সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন, তা তো৷ বর্তমান যুগের 
সকল কবিরই সমস্যা । 

“50 10519 ] 2110) 11) (125 1010019 ৬/৪%১ 19711891820 
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&$101) 5118005 5011010551)0 21585 ৫66611018011)8 

[) 116 2906181 17695 01 11719015801 01 1961108.% 

ছিধাগ্রস্ত যুগের ছ্িধাগ্রস্ত মাষের নতুন ভাষার প্রয়োজন | এুগের নাম "4১৪০ 
0£ 8215:15. সেই 40%1905”-র বেদনার্ত প্রকাশ বদ্লেয়ারের 7:25 21275 

% 7491 কাব্যে । তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে রুশ কবি আলেক্জান্দার ব্লক 

লিখলেন ঃ 
বি ০ 10016 (175 11621701779 11৬9 2 7062.০6, 

শ1)6 919005172৬6 8990116160১ ৪10 80008 9/9181) 

1762১ 101 ০980016. 1866 15275 010051) 
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ইয়েটম্ লিখলেন £ 
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জার্মান কবি ষ্টেকান জর্জ লিখলেন £ 

“আমর এখন রাস্তার দুমাথার মোড়ে । আমরা এখন অস্ভিম পর্বে । 

চারদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনায়মান | এই অস্থিম পর্ব। পথ শেষ হতে আর 
বেশী দেরী নেই। কে ্রান্ত হল? ছুঃসহ দুঃখে আমি পথ সুরু হওয়ার পূর্বেই 
কাস ।” 

বর্তমান যুগে রাইনার মারিরা রিল্কে একটি ম্মরণীয় নাম । তিনি তার 

বাহিক সত্তা ও অস্তরের সত্তার একটি সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট ছিলেন । এই 
উদ্দেশ্টে তিনি নতুন প্রতীকের সদ্ধান করেছিলেন । 

পল ভালেরি ছিলেন ম্যালার্মের শিষ্ঠ । তার মনেও সমসাময়িক কবিদের 

মতো] বিরোধ ও সংঘাত । সহজ কোনে। বসন্তকে তিনি পরাবিদযা বা তত্বিষ্ভায় 

রূপান্তরিত করে ফেলত্তেন। বহু চিন্তাই তার বিষূর্ত। ম্যালার্মে বিমূর্ত চিন্তায় 
ততোটা আগ্রহী ছিলেন না। 

বিংশ শতাব্দীর সকল শ্রেষ্ঠ ইয়োরোপীয় কবিই প্রতীক ধমী। রিল্্কে বলুন, 

ম্যালার্ষে বলুন, ভালেরি বলুন, সকলেই প্রতীকে আস্থাবান। আলেকজান্দার 

ব্লকও তাই ৷ তিনি '7/27525 ৫চ০%/ 176 96211) 7:77)? কাবো নুন্দর 
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রমণীর মধ্যে তার স্ত্রীর আদর্শ ই খুজে পান নি। তার মধ্যে পেলেন তার 

কাব্যের প্রেরণা, তার দেবী, এমন কী একটি অত্ভ মৃতিও। 
ঘা 9০০ 116 11100010901 0106 72601), 

শু)০ 51521115100 2180 2 0815101 ৫2110176989, 

সহরের পচা গল! জীবনের অন্তরালে তার নতুন দিক.দর্শন হল 
ইয়েটসের মতো ব্রকও 165107 বা ঘবন্বের কবি। রহস্যেরও। যেমন ধরা' 
যেতে পারে “776 917726 কবিতাটি । 

[02051901917 17095151198 (০ 2108 876 81617, 

/৯100101991,8 ৪00. 18 11116 ৫ 

[18175601560 01019051) 5০15 ০9017)61 01 0)9 0108, 

99815 006 480111)5617 7116, 

ব্লক এা।91০ এর মধ্যে আলোর রেখ! দেখেছেন। সঙ্গীতেই তিনি তার 

প্রতীকের সন্ধান করেছেন । ব্লক বুদ্ধিবাৃত্ি, মানখতাবোধ, এবং মধ্যবিত্তন্থুলভ 
মনোবৃত্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন ন1। জীবনের ক্রেদাক্ত দিক সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ 

সচেতন । তাই [ব0.1031196101” কাব্যে মান্থষের জীবনকে তিনি স্থসজ্জিত 

গণিকালয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন | যে নারীর সঙ্গে মানুষ সম্ভোগ করছে, 
তাকে মনে হয় একটি-“ভয়ঙ্কর” “হুন্দর” সাপের মতো] । 

রাশিয়ায় তখন কাব্যে খতু বদলের পালা । সেখানকার অধিকাংশ কবিই 
প্রতীকবাদে আস্থাস্থাপন করতে পারেন নি । এদের মধ্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
কবি মায়াকোভস্কি। বিপ্লবের রক্তিম পটভূমিকায় মতুন ইন্তাহার দেখ দিল। 
নাম তার “৯ 91219 20. 006 72০6 ০1 0১০০11০7956, “গণকুচির গগদেশে 

চপেটাঘাতঃ | 510৬ 1১058100011, 10051095105, 0151099, 90০, ০৮৪1 

৮০৪1৫ ি0। 09956581091 06 0)0৫6701”--এই বুলি ধ্বনিত হয়ে 

উঠল। মায়াকোভস্কি পূর্বহূরীদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা! দেখিয়ে তাদের সরিয়ে 
দিতে চাইলেন । 

১৯২৪ খুষ্টাঝে হ্বুরিয়ালিষ্ট-দের (90817981155 ) পদধ্বনি শোন] গেল । 

স্থবুরিয়ালি্টর] কবি রাযাবে। (17080 ) দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত । এরা 

সকলেই ৪:)61-100611৩91190, বুদ্ধি বা যুক্তির প্রতি এ'দের তীব্র অনীহা! ॥ 
“নুরুরিয়ালিজম শবটি আবিষ্কার করেছেন ফরাসী কৰি আযাপলোনিয়ার । এই 
কাব্যআন্দোলনের উদ্দেশ্-_*/ 00165 05০91810 20607086179, ৮৩ 

স্/17101) 16 45 010900580 10 51958, 6161761 87) 5109601. 01 118 
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070008100 10 016 820986006 ০01 21] ০0620] 65651918650 ৮৮ 1185 

158501), 2110 ৮/1011000 205 86511)6110 01 100181 71509০192108010%, 

মানুষের অবচেতন মন মানুষকে চালিত করবে, এই হুল হুর-রিয়ালিষ্টদের 
উদ্দেস্ত। যুক্তি এখানে গৌণ। এই আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন আক্জে 
ব্রেটন, আর শ্রেষ্ঠ কবি পল এলুয়ার ( ৮৪৪] 10910 )। 

বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করলেন আমেরিকার কবি হার্ট ক্রেইন, ইংরাজ কবি 
এডিথ সিটওয়েল এবং ডিলান টমাস | এডিথ সিট্ওয়েল পুনরাবৃত্তির সাহায্য 

নিয়েছেন । যনে হয় যেন আদিম যুগের মানুষের নৃত্যের ধ্বনি । ডিলান টমাস 
তার শৈশব থেকে নেয়া শ্বতির ্বপ্নচারণ করে থাকেন । 

বিংশ শতাবীতে বেশ কিছু কবি ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করলেন। 

স্পেনের কবি ফেডেরিগে গারুসিয়৷ লরুক! এদের অন্ততম । এই সকল কবি 
মানবতা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্ট স্বার প্রণোদিত । লব্ক। প্রতিক্রিয়াীল শক্তির 
বলি হুলেন | লর্ক! কিন্তু রাজনীতিকে হাতিয়ার করেন নি। তিনি দেখেছেন, 
তার নিজের মধ্যে, তার পারিপাশ্থিকের মধ্যে, গোটা সমাজের মধ্যে নিদাকুণ 

নিক্ষলতা। তিনি দেখলেন, তার দেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে উদ্দাম 

প্রাণবন্তা । আমেরিকার নিগ্রোরাও গ্রাণচঞ্চল। তাই তার কাব্যে যাযাবরদের 

উষ্ণম্পর্শ। লবুক1 নবযুগের, নবসভ্যতার চালক না হয়ে গেয়ে উঠলেন--“দাও 

ফিরে সে অরণ্য লও হে নগর, হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী, হে নবসভ্যতা ।” তার 
প্রেরণার উৎস 'ডুয়েতি' (10856 ), যে হুল একাধারে পরী আর দানব । 

'ডুয়েশ্ডি তাকে যাযাবরদের গান শুনিয়েছে, নৃত্যের নিকণ শুনিয়েছে। আদিম 

প্রবৃত্তি, যা আমর অহরহ নি্পেষিত করছি, তাই লবুকার কবিতায় মায়ালোক 
সৃতি করেছে। যাযাবরদের হাতে ছুরিকার ঝিলমিল, শক্রকে হত্যা! করতে 

তাদের এতটুকু দ্বিধা নেই। দৃষ্টিতে তাদের লালস।, কখনে। বা অহঙ্কারের 
দীপ্তি । দীর্ঘদিন ধরে যাঘাবরের ০০%:81280 বা অনুরাগ বা! মান অভিমানের 

পালার প্রয়োজন নেই। যেমন ধরুন সেই কবিতাটি £ 

ও “রাস্তার মোড়ে আমি সেই রমণীর যৌবনোদ্ধত ভ্তনযুগল স্পর্শ করেছিলাম । 
মনে হুল হায়াসিস্থ ফুলের উপর বর্শীর ঝিকিমিকি। শুনলাম তার পেটিকোট- 
এর উপর ইস্ত্রীর মাড়ের শব। মনে হুল সিক্ষের কাপড়ের উপর দশখান। ছুরি 
হিসহিস করে শব করে উঠল ।” 

হত্যা, নিষ্ঠুরতা, হিংভ্রত। লর্কাকে মুদ্ধ করেছে। 



এলিয়টের যুগ ২৯ 

আমেরিকার এজ,র1 পাউও একটি উল্লেখযোগা নাম, এলিয়টের কথা স্মরণ 
করলেই পাউও অতফিতেই আমাদের মনে পড়ে। তীর প্রথম পর্যায়ের 
কাবতায় সৌন্দ্যতত্তের স্থর । নব নব আঙ্গিকের আবিষ্কারের উল্লাস । একদা 
তার কাব্যেও ছিল ত্বপ্রের জড়িম! | তখন তিনি ছিলেন 18815. একটিমাত্র 
ছবি, একটিমাত্র ভাব দিয়ে তিনি মনে ফাল্গুনী রচন। করতেন । “হিউ সেলউইন 
মবালি কবিতায় তিনি সভ্যতাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন । সে সময়ে 
তিনি নৈরাশ্টের জালায় ভুগছেন । অতীতের গৌরব এবং আদর্শবাদ তার 
কাছে একাস্ত তুচ্ছ । “ক্যাপ্টোজ,+-এ (09495) পাউও ইয়োরোপের শিল্প আর 
ইতিহাসের দিকে ঝুকে পড়েছেন । আমেরিকা তার চোখে আর মায়া অঞ্জন 
একে দিতে পাচ্ছে না । পাউও তার চারপাশে দেখছেন, দীনতার পঙ্কশয্যা | 
তাই তিনি সন্ধান করছেন এই দুর্দশার মূল কারণ । সেই সঙ্গে সন্ধান করছেন, 
কেন তিনি অতীত ও বর্তমান কোনো৷ জগতেই শান্তি পাচ্ছেন ন।। জগতে 
তিনি দেখলেন * [৪87৪” নামক অর্থদানবের বিপুল আশ্ফালন । 

ইয়োরোপের বু কবিই একাস্ত নিঃসঙ্গ । একদা ম্যাথু আরন্ড 
লিখেছিলেন £ 

551 112 0155 588 01 1166 95015090) 

/101) ০০1)9106 8012405096৮ 6010. 19 (1170৮/10 

10090611756 0108 51809161955 ৮/2091:9 ৬/110, 

৬/০ 1001091 2811110105 11৬9 ৪,109, 

চারিদিকে লবণান্ু রাশি । আর মানুষ এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ । আর্ণন্ডেরও 
পূর্বে হ্যামলেট এবং ফাউল ছিলেন নিঃদক্গ । কিন্তু বর্তমান যুগে কাব্য সাহিত্য 
এবং জীবনে নিঃসঙ্গতা ছঃসহ হয়ে উঠেছে। এই নিঃসঙ্গতার প্রকাশ রয়েছে 
বহু সাহিত্যিকের রচনায়, যেমন ধরুন, বদূলেয়ার, হেমিংওয়ে, স্কট ফিট্জেরান্ড, 
আন্দে জিদ, ইভংলিন ওয়াগ,, ফাড়িন্তাও সেলিন, হ্ধর্ন, ডট্টয়ভস্ি, স্তান্দল, 
র'যাবো এবং লর্কা | লর্কা লিখলেন £ 

2 6811059৪৪০৪, 

9106 %/88 8101) 11) (119 961, 51) %/89 (15৫ 0109. 
আমরা সবাই রজ্জুবদ্ধ ছাগের মতে। বিশাল প্রান্তরে নিঃসঙ্গ হয়ে আছি। 

এলিয়ট লিখেছিলেন £ “76 ৪:০9 (73108 00 ০07077001710566 ৮1108001 
€%০: 09118 011067869০৫”. আমরা চীৎকার কচ্ছি, কিন্তু কেউ আমাদের 
কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে না। মান্য যেন আর সামাজিক জীব নয়। উন্মাদ ৯ 



৯. টি, এপ এলিয়ট 

'জড়বুদ্ধি, অপরাধী, এবং মদ্যপায়ী মানুষের মতো আমরা সমাজ থেকে 
বিচ্ছিন্ন । সার! পৃথিবীতেই ছিন্নযূলের মিছিল । টমাস ব্ল্যাকবার্ণ বলেন, কবিতা! 
হল “5011691 ৪1, নিঃসঙ্গের শিল্প । টেনার বেবার্স (18967 ৪5818) 

বলেন, আমরা এতই নিঃসঙ্গ এবং সশস্ক যে, স্ত্রীর সঙ্গে একই শয্যায় শুতেও 
আমাদের ভয় । আযালেন গিন্সবার্গ লিখেছেন £ 

52৬ 1176 065 1711705০010) 69189181101) 

10698017560 95 1088 017688, 51811175 11986911081 1181060. 

কিবেগার্ড জ্যাস্পারুপ, হিডেগার, সাত্রে, কাফ.কা, স্যামুয়েল বেকেট, 
আযালবার্ট কামু অন্তান্ত 7751500618115 গোঠীর লেখকগণ এই নিঃসঙ্গতার 

কথাই বারে বারে বলেছেন । কাফ.কা নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে সচেতন । 

“1 01791769152 (191051115196101) 01 9011155 (11610 ] 210 1710 990 

01 (176 0০9160]0, 170170, 1৮15 1165 15 2. 11951190101 06101601101” 

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতেও আমরা! ভয় পাই। স্যামুয়েল বেকেট আরও 
স্থম্পষ্টভাবে বলেছেন £ 

«] 01011100800 ৬6 09012010017108668 91015 (০9০ ৬/11) 1) ০001 

81191709৯ 118 ৮1020 15 75210 204 1102 ৬112 [21055 01906 15 

90106110081 9%2.5101) 06910919106 168150810 0 10950 001961%95 

€0 090159165,৮ 

ন| বলা বাণীই আমাদের সম্বল। 
এই নিঃসঙ্গতা সাহিত্যে তিন প্রকারে উচ্চারিত-_মার্কসীয়, খুষ্টীয় এবং 

[7515061)181. মার্কস পন্থীর] বিশ্বাস করেন যে, মানুষ এবং তার ্থ্ট বর 

মাঝখানে যন্ত্র এক দুস্তর ব্যবধান স্থট্টি করছে। খুষ্টান বিশ্বাস করেন যে, 
আমাদের সেই প্রথম পাপ 011817.8] 517 এর জন্তে মানুষ এবং ঈশ্বরের মাঝে 

ব্যবধান । আর 17য1566061911519র1 মনে করেন যে, মানুষ সর্ধদাই তার 

অভিজ্ঞতার দুঃসহ ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে সমাজ ও পারিপাশ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন 

হয়ে বিরাঁট পৃথিবীর মাঝখানে সম্পূর্ণ আত্মকেজ্িক একটি ছোট্ট পৃথিবী গড়ে 
তোলে । 

রোম্যার্টিক কবিরাও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতি ও শৈশবের স্থাতি 
চারণের মধ্যে আশ্রয় খু'জে বেড়াতেন ৷ শেলী ভবিষ্কতের সোনালী জালে 

আবদ্ধ, কোল্রিজ, এবং কীটস্ অতীতের আলোছায়ার মোহিনীমায়ায় মুগ্ধ । 

বায়রণ পৃথিবীতে একান্ত নিঃসঙ্গ । সেই নিঃসঙ্গতা বিংশ শতার্ধীতে চরমে 



এলিয়টের যুগ ৩১ 

পৌছেছে। ওয়াপ্টার কফ.ম্যান বলেন, আমরা তুমূল ঝড়ের মধ্যে নিঃসঙ্গ রাজা 
লীয়ার। লাওয়েল 12৪11, কবিতায় লিখছেন £ 

00011 220. 01105 11621017 

176 17700101166, 

[২901910৬910 (910101-- 

/& 2118615 180 81)1910 

101 115 €017110. 

৬/০ 21৩ 11105 2 101 ০01 ৮110 

90106175 ০01৮1189 (006911.01, 

39006 ৮1070016218, 

পরপর ছুই বিশ্বযুদ্ধ আমাদের ছিন্নমূল করে দিয়েছে । নিতে প্রথর 

আলোক মুছে গিয়ে চারদিকে নিঃসীম নীরন্ধ অন্ধকার পুপ্তীভূত হয়ে উঠেছে। 
জ'"! লদ (681 1,806) উন্নাদের মতো! লিখলেন £ 

40101582165 05891020. 708.5 216 [901791060. 115 2105 01৪ 

91০-৮016 210%/9 2101705 01011701110 ৬2115, 

0 22016 1)09196, 001 1101061) 2170 09110 916 

৬/1)615 ৬/০ 4৮/011.% 

রোমা ভাইন্গাটেন ( 80107211) ৬/ ০1116981661) ) আরও মুখর £ 

“]ু 29 11257101590 109 21817 109115 9170 1 01110 

8170 [1217 2৬/৪%, 

[1165 985 1201176 010961195, 1791) 05, 11811, 

/৯100 89 ]11211১ ] 170/164. ০ 07116 52৮/১ 1009 

0176 1)9210.” 

কবি ও সাহিত্যিকগণ ভেবেছিলেন, বিজ্ঞান নতুন যুগের উন্মেষ করবে। 

কিন্ত করে নি। যন্ত্রদানবের বিপুল শক্কি। কিন্তু মানুষ সেই দানবের হাতে 

ক্রীড়ণক মাত্র। সিসিফাসের মতো! আমরা একটি বিরাট প্রস্তরখগ্ুকে অকারণে 

'পর্বতের চূড়ায় নিয়ে যাচ্ছি। প্রস্তরখটি গড়িয়ে পড়ছে। আবার তাকে 
টেনে তৃলছি। 

৬/টি, এস, এলিয়ট একদ] নিঃসক্ষতায় পীড়িত হয়েছিলেন । তারপর বৌদ্ধধর্ম 

এবং উপনিষদের “দত্ত, “দয়ধ্বমঠ এবং দদাম্যত-র বাণীর মধ্যে নতুন জীবনের 

, সুর শুনলেন । 



৩২ টি, এস, এলিয়ট 

ইয়েটস-এরও অনুরূপ অভিজ্ঞত।। তিনি 0০০81 বা গুহ্াযতত্ব, ধর্ম, 
মাজিক, মরমীবাদ, এবং থিরসফির আশ্রয় পেয়ে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি 
পেলেন। এডিথ সিটওয়েল গেলেন চ৪1)0885 বা কল্পজগতে । ভি এইচ, 

লরেন্স আদর্শায়িত যৌন জীবন আশ্রয় করে অনবন্থ রচনা সম্ভার পরিবেশন 
করলেন । অডেন এবং স্পেগার কিছুদিনের জন্যে মার্কসবাদ গ্রহণ করে 
নিঃসঙ্গতা! ভুলতে চাইলেন । কিন্তু 9০৫ 1118 1190. মার্কসবাদের 
পরিবর্তে অডেন হলেন গৌড়া চার্চপন্থী,আর স্পেগার হলেন মানবতার মন্দিরের 

অধিবাসী । 

সবাই তা পারলেন না। আযালেন গিনসবার্গ, লরেন্স ফার.লিন্ঘেটি 
(1:2%161109 চ০111751)511 ), গ্যারী দ্সিডার (03815 90161), এবং 

গ্রেগরি করসো (0798০91% 001৪০) প্রমুখ বীট কবিগণ নিঃসঙ্গতার 

কারাস্তরালে । 

নিঃসঙ্গতার সঙ্গে যুক্ত হল দুর্বোধ্যতা । আধুনিক সাহিত্যের অনেকটাই 
হুর্বোধ্য। একদা ডান এবং ব্রাউনিংয়ের কবিতাকে দুর্বোধ্য বল! হত । বর্তমান 

যুগের অধিকাংশ কবিতার তুলনায় তা স্থখপাঠ্য ৷ ধরুন, এলিয়ট আর এজরা 
পাউণ্ডের কবিতা, জেমস জয়েস্ বা ভাজিনিয়! উল্ফের উপন্যাস । জীবনের 

বৈচিত্র্য এবং জটিলতা কবিতার জটিলত। বাড়িয়েছে । তার সঙ্গে রয়েছে 
557) 0915 বা প্রত্তীক। প্রতীক তো চিরকালের । কিন্তু আধুনিক কৰি, 
7৮715296 9510015 প্রয়োগ করায় হুবোধ্যতা সহলগুণ বেড়ে গেছে। 



চতুর্ঘ পরিচ্ছেদ 

হাল্সা এক্তিনক্ক্েল্স সখ এ্রদস্পক্ 

কোনে! সাহিতাক যত বড়ই হন না কেন, স্বয়ভূ নন । বিশ্বের চিন্তাধারা 
তাকে সম্পৃষ্ট করেছে । এলিয়ট এই রীতির ব্যতিক্রম নন। বিভিন্ন প্রবন্ধে 
এই বিশ্বান অন্রণিত। যে সাহিত্যিক নিজেকে তার যুগ থেকে, তার এঁতিহ 
থেকে, তার সমলাময়িকদের থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন, তার রচন। যথার্থ সাহিত্য 
পদবাচ্য হতে পারে না। “0 00691, 20 90156 01 2179 210, 1595 1815 

০০010701916 12899111106 2,1016%. 

অন্তত্র 8.৫10$07) বা এঁতিহ্য সম্বন্ধে এলিয়ট লিখেছেন £ 
“৮ 10৬0155 211] (11956 1180910191 2090£01)5, 1820105 21৫ 

95101785, 00101 06 10109510 51501708171 16115109115 11095 0 ০1 

99010% 900109081৮8 ০1 615511186 ৪, 91211661, ৮/1)101) 15001559101 

(116 ০19০৫ 10105110 ০01 (15 59006 702০9016 11%1116 10 010৩ 5212) 

[919০6.৮ 

এলিয়ট স্ৃপর্ডিত, রসবেত্া বিভিন্ন দেশের যনীষী ও সাহিতাকগণ তাকে 
নানাদিক থেকে প্রভাবিত করেছেন । তিনি তার অজঞ রচনায় সেই অপরিষেয় 

খণের কথ! সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছেন ৷ হারভার্ড, সরবোন, ও অক্সফোর্ড 

বিশ্ববিভালয়ে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে পড়াশুনা করেছিলেন । এই তিন বিশ্ব- 

বিস্তালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের কাছে তার খণ বিশেষ স্মরণীয় । সর্বপ্রথমে 

উল্লেখ করা যেতে পারে আভিং ব্যাবিট-এর নাম । ব্যাবিট উইলিয়াম্স বিশ্ব 
বিস্ভালয়ে পড়াতেন রোম্যান্স ( [.23891006 ) ভাষা, আর হারভার্ডে পড়াতেন 

ফরাসী ভাষা । তিনি ছিলেন "দি নিউ হিউম্যানিজ.ম” (1116 বেত 

চ70108101520 ) আন্দোলনের পধিরৎ। তার সহযোগী ছিলেন পল এলমার 
মোর । তার] মনে করতেন, মান্য এবং প্রকৃতি স্বতন্ত্র । মানুষের চিস্ত! স্বাধীন । 

মান্থষের সকল অভিজ্ঞতাই নীতিভিত্তিক ৷ শুধু তাই নয়, নব মানবতাবাদের 
উদ্দেস্ট, রোম্যার্টিসিজমের ভাবালুত। বর্জন করে গ্রীক যুক্তিবাদ গ্রহণ । খুষ্টধর্ম, 
প্রাচ্য দর্শন, এবং আধুনিক চিন্তানায়কদের ভাবধারায় এই আন্দোলনের 
পথিকৃৎগণ পরিশীলিত। বুদ্ধি তাদের পথপ্রদর্শক 1 তারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর 

উধ্বে উঠে বাঞ্কিক বন্ধনকে অস্বীকার করে অন্তরের অহ্ুশাসনকই প্রাধান্ত 

দিয়েছেন। | লি 



৩৪ টি, এস, এলিয়ট 

ব্যাবিট তার “দি নিউ লাকুন' (216 125 7.90007% ) এবং 'কিশো! 

আও রোম্যার্টিসিজ ম? (20495500170 17017101111015777 ) গ্রন্থে নৰ 

মানৰতাবাদের প্রবক্তা | “মানবতাবাদ” কথাটির ক্রমবিকাশ ঘটেছে । একদ। 

“মানবতাবাদ'-এর অর্থ ছিল, রেনেশান্সের যুগে গ্রীকভাষা ও সাহিত্যের নব- 
জাগরণ। তারপরের পর্যায়ে এর অর্থ হোল,ধর্মতত্বের বিরোধিত! করে মানুষকে 

সব চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয়৷ । আবার মানবতাবাদে বিশ্বাসী কোন কোন ব্যক্তি 

ধর্মের সম্বন্ধে নিম্পৃহ থেকে মানুষ এই পৃথিবীতেই পূর্ণ তালাভ করতে পারে এই 
ধ্যানেই মগ্জ ছিলেন । এই পূর্ণতা আসবে জ্ঞান এবং যুক্তিবাদের সরণী বেয়ে । 
তাদের ধর্ম অনুষ্ঠানভিতিক নয়, নীতিভিত্তিক | 

পল এলমার মোর আর জর্জ স্যাণ্টায়ানাও ছিলেন ব্]াবিট-এর সহযোগী । 

মোর হারভার্ডে সংস্কত ও গ্রীক পড়াতেন । স্যাণ্টায়ানা ছিলেন হারভার্ডে 

দর্শনের অধ্যাপক | তিনি “দি লাইফ অফ. রিজ.ন্ [775 706 ০ 762597 ] 
'স্কেট্টিসিজম আয আযানিম্যাল ফেইথ, [52970572721 4717101 

50117 ], 'দি রেল্ম অফ. এসেন্স [ 712 75171 0 5552%66 ] প্রভৃতি গ্রন্থে 

বলেছেন যে, জীবনের কোনে! অর্থ নেই । স্ধু 68567106 বা সত্বাই শাশ্বত । 
তিনিও যুক্তিবাদে বিশ্বাপী। তাদের আর এক সহযোগী হলেন জোশিয়া রয়েস 
( 809181), ছ২০৮০০)। তিনিও হারভার্ডে দর্শনের অধ্যাপক । তার কাছে 

এলিয়ট, এফ, এইচ, ব্র্যাডলীর দার্শনিক মতবাদের কথ প্রথম শোনেন । 

এলিয়ট ব্যাখিট সম্বন্ধে “ দি ক্রাইটেরিয়ন” পত্রিকায় লিখেছেন £ 

“ব্যাবিটের বন্ততা আমাদের ভালে! লাগত, কারণ জ্ঞান লাভের স্পুহা 

ছিল তার অদম্য। তার ভালে! লাগা আর ভালো না লাগ! সবই ছিল 

স্বম্পষ্ট। ছাত্রের তার ভাবের দ্বার] সহজেই প্রভাবিত হোত ।” 
এলিয়ট ব্যাবিটের কাছ থেকে '্ট্রটাডিশন” ( 77816500 ) ক্লাসিসিজ মের 

পাঠ গ্রহণ করেন। এলিয়ট কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যাবিটের নীতিবাদে বিশ্বাসী 
ছিলেন না। তবে ব্যাবিটের কাছ থেকে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তিনি 
অর্জন করেছিলেন, তা ছিল আজীবন' পথের সঞ্চয়। বৌদ্ধধর্ম ও ' হিন্দুধর্মের 
প্রভাব তার অনেক কবিতায় । একদ! তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হবেন বলে সাব্যস্ত 
করেছিলেন। 

প্রখ্যাত বৃটিশ দার্শনিক বারট্র্টাও রাসেল কিছুদিনের জন্তে হারভার্ডের 
অধ্যাপক ছিলেন.। তাদের পরস্পরের প্রতি প্রীতির সম্পর্ক ছিল। কিন্তু গুরু 

শিশ্কুকে বিশেষ প্রভাবিত করেন নি। 



ধার! এলিয়টের পথপ্রদর্শক ৩৫ 

অক্মফোর্ডের মার্টন কলেজে এলিয়ট ভর্তি হলেন । উদ্দেশ, ব্র্যাড.লীর দর্শন 

নিজে গবেষণা করবেন । করেওছিলেন । ১৯৬৪ খুষ্টাবঝে তাঁর গবেষণার ফল-_- 

71709/19059 2110 175%:090115006 111 1106 1১111199091) ০ ৭. এন, 

88015 গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। এলিয়ট ত্র্যাড.লীকে শুধু বড় দার্শনিক 

বলেই স্বীকার করেছেন তাই নয়। তার রচনাশৈলীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 

বলেছেন যে, ম্যাথু আর্পন্ডের গদারীতির "চেয়ে ব্র্যাভলীর গন্ভরীতি অনেক 
স্থন্দর । লীটন ষ্ট্রাচিকে তিনি লিখেছেন £ 

“41090181176 £ 18252 1019160 00 2৮০0 ৬1101115 15 006 10 

118105 9721320 (89 1] 01706 011088171, ৮/2506) 2 96817 209০911185 

115 5৮16 ০0 চা. 77, 031201655 [106 0765 01110500106] 11) 

15170115105 

ব্রাডলী এলিয়টকে হ্ন্দর রচনাশৈলী শিখিয়েছেন, একথা সত্য। কিন্তু 

ব্রাড.লী তাকে আরও অনেক কিছু শিখিয়েছেন । নব মানবতাবাদে বিশ্বাসী 

ব্যাবিট বলেছিলেন, যুক্তি আর জ্ঞানের সাহাযোই নবজীবনের উত্তরণ। 

ব্াডলী বললেন, আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান সবই মায়া, সবই প্রপঞ্চ। 

তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন, আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে মানুষ যে 
নিজেকে গৌরবের আপনে বসাচ্ছে, তার চেয়ে বড় মূর্খতা আর হতে পারে না। 

এলিয়টকে বু কবি ও সাহিত্যিক প্রভাবিত করেছেন | তাদের মধ্যে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য চার্লল বদলেয়ার । 

নদলেয়ারের বিখ্যাত যুগাস্তকারী কাব্য 765 125 ৫8 7421 অর্থাৎ 

পাপের পদ্কজাত ফুল'-এর তিনি লন্ধান পেলেন আর্থার সাইমন্স-এর 27 

45077601151 74070116171 0 14167021876 গ্রন্থে । ব্দলেয়ারের কাব্যের 

অনেক অংশই অশ্লীলতার দোষে অভিযুক্ত হয়েছিল । কবিকেও কিছুদিনের 

জগ্তে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। তাঁর কবিতা! মামুলী রোম্যার্টিক নয়। একই 
সঙ্গে কোমলতা, সৌকুমার্, আর কাঠিগ্ত ৷ তার রচনার দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা । 

ত্রোধ, অনীহা, বিভৃষ্ণা, বেদনা, হতাশ। দিয়ে তার কাব্যের ইমারত গড়া 

হয়েছে । যুগের সঞ্চিত বিষ তিনি পান করেছেন। তিনি একই মুহূর্তে ঈশ্বর ও 
শয়তানের প্রতি সমান আকধ্ণ অনুভব করেছেন । একই সঙ্গে জীবনের আনন্দ 

আর জীবনের বিভীষিক। তাকে দোল দিচ্ছে। 
এলিয়ট ব্দলেয়ারের কবিতার প্রতি বিশেষভাবে আকুষ্ট হয়েছিলেন । তিনি 

সম্পূর্ণভাবে থে তাকে গ্রহণ করেছেন, ত৷ নয়। কিন্তু বছলাংশে তাদের মিল। 



৩৬ টি, এস, এলিয়ট 

এজিয়ট তার সম্বন্ধে লিখেছেন £ ০1098109615 009 00501808 01 101791- 

00181) 800 ৮০ 1713 180015 [186 9530 ০001151-1012081819 11 

0০৩.” এই আপাতবিরোধী স্বর এলিয়টের কাব্োেও ধ্বনিত । 

এলিয়টের জন্মের বহু পুর্বেই বদলেয়ার পরলোক গমন করেন । আধুনিক 

যুগের কুর্ীতা, ষুগের যন্ত্রনা সম্বন্ধে বদলেয়ার এবং এলিয়ট উভয়েই সমান 
সচেতন। শুধু সচেতন হলেই চলবেন] ৷ সেই যুগযস্ত্রণ! প্রকাশের উপযোগী 

ভাষার প্রয়োজন । বড় জেখক এবং ছোট লেখক উভয়েই সাহিত্যিকদের 
প্রভাবিত করতে পারে । 00775 2 0৮7 2776 প্রবন্ধে এলিয়ট লিখেছেন 

যে,যে কোনো। কবির জীবনের প্রথম দিকে এমন একজন কবির সাহায্য 

প্রয়োজন, যিনি তাকে পথ দেখাতে পারেন, এবং ধার প্রতি তিনি সহানু- 

ভূতিশঈল। বাস্তবিক পক্ষে এলিয়টের জীবনের এই কবি বদলেয়ার | 
আর ছোট বা মাঝারি কবিদের প্রভাব সম্বন্ধে এলিয়ট “7712 0/9595 

“72 172 121 0 1916675” প্রবন্ধে লিখেছেন £ 

৪98০08081% ড/110915 1010%106 00911601161, 2170 11011- 

09115 11) ৬219 1176 ৫6%1965, 21) 11) 00102111781 07 0176 612%11010- 

10610 01 1165 61621 ৮/11661-.-1116 ০0101170165 01 2 18065101116 15 

95589180191 10 108 21628611659 5 1 15 ৬81 1210919 11)6 [01)011011 01 

86০09180815 »/110915 [0 0769616 (115 0০0101111011055 ৪100 10 

701০0৬106 2 ০০৫ ০01 %/111111855 ৮/1101) 19 1101 16065587119 162. 

১% 09516110 ০081 ৬/17101) 01895 & 21621 [0211 11 [011771116 & 

1101 0650৮ 621) (10956 ৮/116615 ৬110 ০0110111016 (0 06 1620.” 

এই সব ছোটো! এবং মাঝারি লেখকও এলিয়টের জীবনে প্রত্যক্ষ বা 

পরোক্ষভাবে এসেছেন । তাদের কথা পরে আলোচন] করা যাবে। 

বদলেয়ারের মতে! এলিয়ট দেখেছিলেন, তার যুগের সমাজ ও সভ্যতায় কী 

নিদারুণ সঙ্কট দেখা দিয়েছে । চারদিকে নীরন্ধ অন্ধকার, বিপুল হতাশা” 

চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা! | এই অন্ধকার, হতাশা, আর বিশৃঙ্খলার সার্থক রূপকার 
বদ লেয়ার । কিন্তু এই প্রনক্ষে ম্মরণীপ্ন যে, বদ লেয়ার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন । 

আপাতু্টিতে তিনি ঈশ্বরবিরোধী এবং শয়তানের উপাসক কিন্তু বাস্তাবিক পক্ষে: 

তিনি অজেয়বাদী বা নাস্তিক ছিলেন না। শুভ ও অশ্ডভ, পাপ ও পুণ্য উভন্ন 

শক্তিকেই তিনি শ্বীকার করেছেন । ঈশ্বরের বিরুদ্ধে খন তিনি বিষোদ,গার 

করেছেন তখন তিনি নিঃসন্দেহে ঈশ্বরে বিশ্বাসী । 



ধার। এলিয়টের পথপ্রদশক ৩৭ 

ফ্রান্সের কাছে এলিয়টের অনেক খণ। একবার তিনি বলেছিলেন ঃ 

““7193806 75015551005৫ 1০০0১. তাই ফরালী কবি বদ লেয়ার, জুল,স 

'লা ফোর্গ, র'যাবো, ভেরুলেইন এবং করুবিয়ারের স্থর এবং ছন্দ এলিয়টের 

কবিতায় বারেবারেই ধ্বনিত । 
বদলেল্ারের সুর যেন আরও প্রকট । বদলেয়ারের সাহায্যে এলিয়ট 

নিজের যুগকে নিবিড়ভাবে জানলেন । বিরাট সহরের বাহিক চাকচিক্য আর 

জৌলুষের নীচের ঘন ক্রেদের স্তর উপলদ্ধি করলেন | তাই '370%6705865” ক 
তীব্রতা দিয়ে প্রকাশ করলেন | এলিয়ট বলেছেন £ 

“1015 10061709151 171 0175 05০ 01 11718869101? 001072801) 1166, 

11061161519 112 085 956 01 110078651% ০01 61)5 901010 1166 01 ৪ 

£7681109110190115, 6100 10 115 9169৬211017 01 90101) 112128019 10 

[112 0751 2771572511)--- 01555170115 1185 10155 210 961 179101105 21 

16191795910 50179111176 [0011 17016 (190) 105916--01)80 7898 0612- 

875 10859 01০209৫ % [006 ০0115198565 9110 95101555101 001 06161 
01১৮, 

নিঃসঙ্গ অসহায় মানুষ । তার মনের উপর বিরাট প্রাণহীন ইট আর 
লোহার তৈরী বিরাট সহরেনর নিদারুপ যন্ত্রণাদায়ক প্রভাব। এর ফলে 

জীবনকে যখন ট্রাজেডি বলে মনে হয়, তখন সেই বেদনার তাপে কবিতার 

শতদলের জন্ম । এলিয়টের “দি ওয়েট্টল্যাণ্ড সেই গভীর অনুভূতি সম্ভৃত। 
বদলেয়ার বিশ্বাস করতেন, কবি ও সমালোচক অক্গাঙ্গীভাবে জড়িত । 

সমালোচকের দৃষ্টি যখন হ্ষ্টির আবেগের কম্পনে থরথর, তখন স্ছাটমূলক 

কবিতার পদক্ষেপ। এলিয়টের অধিকাংশ কবিতায় সমালোচকের দৃষ্টি । 

ইতালীয় মহাকবি দ্রাস্তের কাছেও এলিয়টের গ্রভৃত খণ। হারভাঙ্ডে 
দাস্তের কাব্য পড়া ছিল অনেকের কাছেই নিত্যকর্ম। ১৯১০ থুষ্টাকে এলিয়ট 

“দি ডিভাইন কমেডি" পড়েন । আর এই মহাকাব্যটিইতার জীবনের নিত্যসঙ্গী, 
তার জীবনের প্রবতার] হয়ে উঠল। 

এলিয়টের উল্লেখযোগ্য প্রথম কবিতা “প্রফ্রুক'এর আরম দাস্তের 

“ইনকফার্ণোগর গিডো দা মণ্টেফেণ্ট্শোর একটি উক্তি দিয়ে £ 
“]1 1 00098011709 911991 9015 00 0106 ড/1)0 5৬51 ০001৫ 

50010 00 006 ৬0110, (1315 09105 5180010 51)8005 100 17016 3 ০8৫ 

31795 00105 5৮61 ৫80 16101117 2115 [7012] [1215 0919017, 11 %/1)81 

87591 06 006, 5/101)00 162] 01 11917 ] 2105%/1 510)60.? 



৪৩ টি, এপস, এলিয়ট 

এলিয়ট বিশ্ময়ের সপে লক্ষা করেছেন যে, মিল্টন ও ড্রাইডেনের অপচেষ্টায় 

কবিতায় 01550918010 01 56705168115, অর্থাৎ চিন্তা ও আবেগ বিচ্ছিন্ন 

হয়ে দেখা দিল। ডানের কাবো পাই 81710080010 ০ 56115191110, 

এলিয়ট কাব্যের এই রীতিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী । অষ্টাদশ শতাবী ও উনবিংশ 
শতাব্ীর কবিদের সঙ্গে এলিয়ট কোনে। একা বোধ করতেন না । কিন্তু সগ্চদশ 

শতাবীর ভান এলিয়টের চিত্ত জয় করেছিলেন | তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, 

প্রথম দিকে ডানের প্রতি তার যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাম ছিল, তা পরবর্তী পর্যায়ে 
একটু শিথিল হয়েছিল 1 

“10017175'5 700990 15 2 909100611) 91 0196 1916561)1 ৪170 1116 

75০96101 0851, 1801) (1821 01 0155 101০,” এই বিশ্বাসের প্রাতিধ্বনি 

পাই তার :9158195199816 8190 0115 510191517 01 967908, প্রবন্ধে : 

“10 5567060 &5 10 ৪ 0980 11106, 0106 ৮০110. 85 1190 ৮101 

০:০6) 01710917705 06 55516185১ 211 (01090 2 139.) 11705 [00116 

17616110105 01, 115 এ 17891016, ৮৪110005 51381001188 

[8 617991715 01 10685 25 (1)9১ 5010001 1515 5০, 2170 90001 (10017) 

৪৮০৫ 1516 2130 (1,616 17 1115 9196... 9910 001 0 5101)01 

21) 105016৬9185)” 01 21) [1111)10176, ১০1 9119 ও ৬851 18011)0165 

11590161700 01801610120) ৮/1)1091) 1765 ৫16৮৮ 10: 7001761% 

ঢ0০6010 6500১, 

জুল্ল লাফোর্গ ডানের উত্তরসাধক। এমন হতে পারে যে, লাফোর্গ 

কোনোদিনই ডানের কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। 
১৯০৮ থুষ্টান্বে এলিয়ট আর্থার সাইমন্স-এর 776 5)7180115 

17607611211 771 7116101915 গ্রস্থটি পাঠ করার সুযোগ পান । এই গ্রন্থটির 

সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, “9$5066ন 1) ০০98186 ০1 12) 1166”, চারজন 

ফরাসী কবির পরিচয় পেয়ে তিনি ধন্য হলেন । তারা হলেন লাফোর্গ, 
করবিয়ার, র'্যাবো এবং ভেরলেইন। এদের মধ্যে লাফোর্গের প্রভাব 

নিঃসন্দেহে সব চেয়ে ছুরপনেয়। তার সম্বন্ধে এলিয়ট লিখেছেন-_“015 115 

£০ 06801) 199 1)09৬/ (0 5106810, 0 16801) 1716 (175 190991010 19095510111- 

1165 01 18 0৮%/10 1010110 01 9106001)%, 

লাফোর্গ রোম্যার্টিক ভাব্ধারায় বিশ্বাসী। কিস্তু সেই সঙ্গে ছিলেন 
ব্ঙ্গ বা 1:90%তেও বিশ্বাসী। কথ্য ভাষা স্থনিপুশভাবে তিনি প্রয়োগ 



ধার] এলিয়টেয়্ পঞ্প্রদশক ৪১ 

করতেন । গত্াচ্ছগতিক চিস্তাকে তিনি উপহাস করে উড়িয়ে দিতেন । একই 
সঙ্গে তার কাব্যে ছুটি স্বর উচ্চারিত। কিছু ভাবালুগা, কিছু গাভীর্য, কিছু 

ব্ঙ্গ, কিছু লঘুচপলতা৷ ৷ এলিয়টের ১৯৩০ খুষ্টাব। পর্বস্ত রচিত কবিতায়, বিশেষ 

করে 'প্রফ্রক'"এ লাফোর্গের প্রতিধ্বনি হুম্পষ্ট। লাফোর্গ একটা সৌজন্তের 
সুখোস পরে থাকতেন। সেই সৌজন্তের পিছনে ছিল একটু গ্লেষের আভাস । 
এজরা পাউও্ড বলেন যে, এলিয়ট লাফোর্গের কাছে “50015 00175 9188- 

10178] (91216” শিখেছেন । 

এজরা! পাউও-এর সঙ্গে এলিয়টের আজীবন সৌহার্দ ছিল। তাদের প্রথম 
পরিচয়ের পর এলিয়ট কন্রাড আইকেনকে লিখেছিলেন £ “10180 45 
1801)51 1110511155100 85 ৪ 18116121015 ৬6755 15 1091101)17)81% 

17001079665.” কিন্ত এরপর তাদের পরিচয় যখন বন্ধুত্বে পরিণত হয়, তখন 

এলিয়ট শুধু যে “দি ওয়েষ্টল্যাও্, কবিতাটিই পাউগ্ডকে উৎসর্গ করেছিলেন 
তাই নয়, তাকে দিয়ে কবিতাটির সংশোধনও করে নিয়েছিলেন। কৌতুহলী 

পাঠক মূল কবিতাটি ও সংশোধিত কবিতাটি তুলনা করে পড়ে দেখতে 

পারেন । এলিয়টের পাউণ্ডের শক্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ছিল। তিনি সংশোধিত 
“ওয়েষ্টল্যাণ্ড সম্পর্কে বলেন যে, পাউগ্ড ভালোয়মন্দে মেশানো! একটি অসন্বদ্ধ 

বস্তকে কাব্যে রূপান্তরিত করেছেন--“£০]) 2 10109]15 01 £০০০ 810৫ 

8৪৫ 70825588955 11010 2 10090100,% 

এডওয়ার্ড ফিট্জেরান্ডএর “মর খৈয়াম, একদ। এলিয়টকে প্রভাবিত 
করেছিল । ওমর খেয়ামের নৈরাস্ত্ের স্থর এলিয়টের কবিতায়ও ধ্বনিত। 

পরিণত বয়সেও তিনি মনে রেখেছিলেন যে, একদ] “50106 ৮০1 &190179 

00980181715 1 0115 001) 01 0175 7824 পড়ে তিনি বিচলিত 

হয়েছিলেন । 

জেমস ফ্রেজার রচিত “গোল্ডেন বাউ” (০29/%2% 8982 ) একসময়ে 

এলিয়টের প্রিয় গ্রন্থ ছিল | তার “দি ওয়েষ্লযাণ্'- এ 'গোন্ডেন বাউর' উল্লেখ 

'বারেবারেই দেখতে পাই । অস্ওয়ান্ড ম্পেংলার-এর “দি ডিক্লাইন অফ. দি 
ওয়েউ” (272 29077 ০ /76 755৫) ইয়োরোপীয় সভ্যতার অবক্ষয়ের 
নরাশ্যজনক ইতিবৃত্ত । মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এলিয়ট তার নৈরাশ্থের 
'স্থৃর এখান থেকেও সংগ্রহ করেছেন । 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

প্রন্কাম্পন্ফ এভ্িশিউ 

এলিয়টের প্রতিভ৷ বিভিন্নমুখী, তিনি জীবনে এত বিভিন্ন এবং বৈচিত্রাপূর্ণ 
কাজ করেছেন যে, অনেক সময়েই তা কবিস্বলভ নয়। রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার: 
কবিতার নায়ক কবি হিসেবে সার্থক হয়েও সাংসারিক জীবনে বার্থ । রবীন্দ্রনাথ 

নিজেও ব্যবদা করেছিলেন, কিন্তু তার ফলাফল নিতান্তই নৈরাশ্টজনক। 

তিনি কৌতুকের সঙ্গে লিখেছিলেন, আকাশে জাল ফেলে তারা ধরাই তার 
ব্যবসা । 

থাকগে তোমার পাটের হাটে 

মথুর কুণড শিবু সা। 

এলিয়ট কিন্তু ব্যবসা] বৃঝতেন। তিনি অন্য পরিপ্রেক্ষিতে একদা 
বলেছিলেন, “৬/1)61) ৪ [১06০5 12111) 19 199166061% ০0111790 601 

165 ৮/01:4, 16 15 00175081761%  2.112152,00.81175  ৫19091206 

631১6112106. 

ব্যাঙ্কের কাজ এলিয়টের ভালে। লাগত না । লাগতে পারে না । ঠবচিত্তা- 

হান যাস্ত্রিক কাজ । দে কাজেও তার ফাকি ছিল না। সুষ্ঠুভাবে তিনি বছরের 
পর বছর কাজ করে গেছেন। তার বন্ধুরা তাঁকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন । 

কিন্তু পারেননি । এলিয়ট তার বন্ধু জন কুইনকে লিখেছেন £ [৫10 %/0117 

০81. হব 9810001 £০ 00.৮ সী অসুস্থ । তার নিজের বেতন অত্যন্ত কম । 

শেষপর্যস্ত স্থযোগ এল । ১৯২৫ খুষ্টাব্দে এলিয়ট ফেবার আও গাইয়ার 

( 58991 2110 0৮591) নামক প্রকাশন সংস্থায় যোগ দিলেন | প্রপন্তাসিক 

হিউ ওয়ালপোল তার সম্বন্ধে কেবারকে অনুরোধ করেছিলেন । 

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে. এলিয়ট কিন্তু [.1697915 4১৫%1591 বা কোন্ 

লেখকের রচন] প্রকাশযোগ্য তার বিচারক হিসেবে যোগদান করেন নি 

এফ, ভি, মলি (ঢা, ৬. [০1159 ) বলেছেন £ 

"এলিয়টের «দি ওয়েষ্টলাযাও” এবং “দি সেক্রেড উড" প্রকাশিত হওয়া 

সত্বেও তার সাহিত্ািক খ্যাতি অত্যান্ত সীমিত ছিল । তাহলে তার প্রকাশন 

সংস্বার় যোগ দেবার জন্তে তারকী কীগুণ? তিনি ভদ্রলোক। তিনি 

শিক্ষিত। তিনি ধৈর্ধশীল। সহরে থেকে সংস্কৃতিবান। এ সবই তো 

ব্যবসায়ীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুণ ৷” 



প্রকাশক এলিয়ট ৪৩. 

ধীরে ধীরে এলিয়ট সংস্থার মালিকদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন । কিন্তু 
কোনোদিন তিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্তে সংস্থাকে ব্যবহার করেন নি। 
তার বই যদি প্রথম থেকেই ফেবারে প্রকাশ করতেন, তাহলে আথিক সাচ্ছল] 

তার নিঃসন্দেছে অনেক বেশী হোত । কিন্তু অযাচিতভাবেই তিনি অনেকটা 

আন্গকৃল্য তাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন । “দি ক্রাইটেরিয়ন* পত্রিকার 

সম্পাদক ছিলেন এলিয়ট । অত্যন্ত অল্পসংখ্যক গ্রাহকদের মধ্যে পত্রিকাটি 

সীমাবদ্ধ ছিল। তাই এতে লাভের কোন সম্ভাবন| ছিলনা । এলিয়টের 
উদ্দেশ্ট ছিল "21000 ০01 6:81076 “কে প্রকাশিত করবেন । পন্রিকাটির ষখন 

অস্ভিম দশা তখন ফেবার প্রচুর অর্থসাহায্য করেছিলেন । কিন্তু শেষ পযস্ত: 
ঠেকানে! গেল না । পত্রিকাটি উঠে গেল । 

ফেবার “দি ক্রাইটেরিয়ন'-এর আধিক দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু, 

এলিয়ট ভ্রমক্রমেও তার নিয়োগকর্তাদের কোনে! অন্থরোধ করেন নি। 

১৪২৯থুষ্টাব্ধের ১ল। এপ্রিল “ফেবার আযাণ্ড গাইয়ার+, “ফেবার আও ফেবার" 
এই নতুন নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। ক্রমশই ব্যবসার পরিধি বেড়ে চলল। 

প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা যেমন বাড়ল, এই সংস্থার বইয়ের চাহিদাও তেমন 

বাড়ল । 

সংস্থার চেয়ারম]ান ছিলেন জিওফ্রে ফেবার। দক্ষ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি । 

কিন্তু এলিয়টের সাহ্চর্ধেই সংস্থাটির চেহারা পান্টে গেল। এখানে কে মনিব 

আর কে কর্মচারী এই বোধটি প্রকট ছিল না । একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে 

তোলবার জন্তে সকলে নিয়োজিত | অর্থকরী দিকের চেয়ে মানবিক দিকের 

প্রতিই তাদের প্রত্যেকের অনেক বেশী ঝৌোক ছিল। লেখকদের তার! শ্রচ্থা 

করতেন । তাদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক অক্কু্ রাখতেন । কোনে! রচনার 

যথার্থ মুল্যায়ন তার করতে জানতেন । 

এলিয়ট প্রতিষ্ঠানটির একজন ডিরেক্টর নিষুক্ত হলেন । অন্তান্য ডিরেক্টর! 

চেয়েছিলেন, কবির পরিশ্রম লাঘব করতে । কিন্তু এলিয়ট এ বিষয়ে দূঢ়মত। 

কারুর চেয়ে কম কাজ করবেন না। কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে তার খ্যাতি 

ক্রমবর্ধমান | সভায় বক্ৃত। দিতে হয়। লোকজনের সঙ্গে দেখা করে তাদের খুসী 

করতে হয়। নির্জনে কাব্যলক্্মীর সাধনা, সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ । কিন্তু তা 

সত্বেও তিনি তার প্রকাশকের কাজ নিপুণ ভাবে করে গেছেন । এফ,ভি, মর্পের. 

প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক ডিরেকূটরকেই কয়েকজন লেখকের 

সঙ্গে প্রত্যহ দেখাসাক্ষাৎ করতে হোত। এলিয়টকে আরও বেশী সংখ্যক 



"৪৪ টি, এস, এজিয়ট 

'লোকের সঙ্গে দেখা করতে হোত। কিন্তু এই যাস্তরক ও গ্লানিকর কাজেও তার 

কোনো চ্চলতা৷ দেখা যেতো! না । ধীর, স্থির, প্রা, সহিফু মানুষটি সুখে ছুঃখে 
অবিচল । অন্ঠান্ত ডিরেক্টরের1 তার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখবার স্থুঘোগ 

পেয়েছিলেন । প্রতোকটি সাক্ষাৎকারী তার সঙ্গে করমার্ন করে তার হৃদয়ের 
উষ্ণতার স্পর্শ নিয়ে ধন্ট হতেন । 

কত ভাষাভাষী লোক নিত্য যাওয়া! আসা করতেন । তখন এলিয়টই 

একমাজ্র মৃষ্কিল আসান । বহুভাষাবিদ এলিয়ট তাদেন্র প্রত্যেকের সঙ্গে কথা- 

বার্তা বলে তাদের সমস্যা জেনে নিতেন । কোনো পাঙুলিপি এলে প্রথমে তার 

কাছে পাঠানো হোত । তিনি অলীম ধৈর্ষের সঙ্গে তা পডতেন, তার উপর 

মন্তবা লিখতেন । 

প্রতি বুধবার বুক কমিটির (8০0০1 00111710666) বৈঠক বোসত। 

ডিরেক্টরের1 দুপুর থেকে কাজ ন। শেষ হওয়া অবধি বসে থাকতেন । বিভিন্ন 

লেখকের পাগুলিপি সভায় পেশ কর] হত । তাপর দীর্ঘ আলোচনা, যার প্রায় 

আদি আছে অন্ত নেই। এখানে এলিয়ট অনড়, অটল । যদি মনে করত্ডেন 

কোনো পাঙুলিপি প্রকাশযোগ্য নয়, তাহলে সহশ্র অনুরোধ উপরোধেও তিনি 

অবিচলিত। আধার যদি মনে করতেন, কোনো পাুলিপি প্রকাশযোগ্য, 
তাহলে সহন্র বাধ! ও হ্রকুটি উপেক্ষা করে তার প্রকাশের ব্যবস্থা করতেন । 
তবে কোনে। ব্াপারে জোর করতে গেলে তিনি এমন ভাব গুকাশ করতেন যে 

বিষয়টি ততোট! গুরুত্বপূর্ণ নয়, পরে আলোচনা করলেও চলবে । তখন যদি অন্য 

ডিরেক্টরের বলতেন, না, এখনই বিষয়টার কয়লাল। হয়ে যাক, তাহলে সব 

চুকেই গেল। কিন্তু যদি সত্যিই মূলতুবি হয়ে যেত, তাহলেও এলিয়ট ভুলতেন 
না। অলাধারণ তার স্থৃতিশক্তি, অপাধারণ লেগে থাকবার ক্ষমতা | এফ, বি, 

মর্লে তাই এলিয়টকে 'হাতী” নাম দিয়েছিলেন । না, দেহের আয়তনের জঙ্যে 

নয়। এলিয়ট তে চিরদিনই ক্ষীণতম। হাতীর স্থৃতিশক্তি অতাস্ত প্রথর । তাই 
এই মধুর নাম । এলিয়টের আর একটি নাম ছিল “পোশাম” (7১08810 ). 

পরবর্তী কালে তিনি একট। মজার ছড়ার বই লিখেছিলেন, 014 79595 
8০০91 0/ 71201641 0215 | সেখানেও সে নানটি গ্রহণ করেছিলেন । 

লেখক-দরদী প্রকাশকের নাম এলিয়ট । অনেক লেখক দরজায় দরজায় খুরে 
বাথ মনোরথ হয়ে 'ফেবার আযাও ফেবার”এ আসতেন | এলিয়ট তাদের 

পাগুলিপি পড়তেন, এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশের ব্যবস্থা করতেন। বিভিন্ন 
'বিষয়ের পাগুলিপি অন্তান্ত ডিরেবটরের। ভাগাভাগি কয়ে পড়তেন, এবং তার 
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ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন । কিন্তু কবিত্তার পাওুলিপি পড়বার যোগাতম বাক্তি 

একমাত্র এলিয়ট | মর্লে বলেন, কবিতার পাওুলিপি পর্বতপ্রমাণ। ইংল্যাণ্ডে যে 

এতে] কবি ছিল, কে জানত ? কবির! দলে দলে আসতেন । আর এলিয়ট 

একের পর এক তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন । কোনে! ক্লান্তি নেই, কোনো 

গ্লানি নেই। 

আর একট। কাজ এলিয়ট সানন্দে করতেন । তা! হল লেখক এবং গ্রন্থ 

পরিচিতি । কিছু মিথ্যে এবং কিছু সত্োর মিশ্রণের নাম লেখক-পরিচিতি । 

কোনো কোনে লেখকের সম্বন্ধে পরিচিতি লিখতে ক হয় না। মনে হয়, 

কতটুকুই বা লিখেছি ? আরও কিছু লিখতে পারলে ভালে হত । কিন্তু স্বানা- 
'ভাব। আবার কোথাও কোথাও লেখনী ও মন স্তব্ধ | লিখতে মন সায় দেয়না । 

কিন্ত শতশত, সহ সহ্ন্ পরিচিতি লিখেছেন । কোনে দিন হয়তো কোনো 

গবেষক এই সব রচনা উদ্ধার করবেন। তার মধোই এলিয়টের সাহিত্যিক 

প্রতিভার উজ্দ্রল স্বাক্ষর ভন্মস্ুপের মাঝে হারকের কুচির মতো! লুকিয়ে আছে। 
এলিয়ট জানতেন, এসব লেখার ফলে তার স্ষ্টিধর্মী রচনা নিশ্চয়ই ব্যাহত 

হ'ত। স্থষ্টর জন্য মন যখন আবেগে কম্পমান, সেই সব ঝলকিত মূহুর্ত চিরকালের 

মতো হারিয়ে যেত । কিন্তু এলিয়ট তার জন্ত কোনে! দিন ক্ষোভ প্রকাশ 

করেন নি | 

জীবনের শেষদিন পর্বস্ত এলিয়ট ফেবার-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । শেষ পধায়ে 

তিনি বিশ্ববরেণা কবি । দেশে দেশে তিনি নপ্দিত। কিন্তু প্রকাশক হিসেবে 

তার কাজের কোনে! ক্রটি হয় নি। 



ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

শ্রভ্রুক্কেল্স ০্রহ্মসত্ষীভ্ড 

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে দি লাভ, সং অব. জে, আলঙফ্রেড প্রফ্রক আ্যাণ্ড আদার অব, 

জারভেশন্স” “দি ঈগোয়িষ্' পত্রিকার আহ্থকৃল্যে প্রকাশিত হল । হারবার্ট রীড 
প্রমুখ সমালোচক চমকে গেলেন । বিখ্যাত ুপচ্তাপিক ই, এম, ফর-স্টার কবিতা- 
গুলি পড়ে বোনামি ভোত্রিকে দিলেন । এতদিন পর্যস্ত পলগ্রেইভের «গোল্ডেন 

ট্রেজারি” ছিল ভোব্রির সম্বল | পুরোনো স্থর, পুরোনো! ছন্দ । এবারে ভোত্রি 

চমকিত হলেন । *শ115 2০60811 ০1 015 /1)015 [111116, 961. 811 

9510155560 %/1101) 00105106128016 101051081] 0019116? 5110010 127)6 ৪9 

09101151118 00 1166, | 

ক্লাইভ বেল তার বন্ধুদের মধ্যে বিতরণের জন্যে প্রচুর সংখ্যক বই কিনলেন । 

বন্ধুরা হলেন লেনার্ড উল্ফ, ভাঞ্জিনিয়৷ উল্ফ, ফিলিপ এবং লেডি অটোলিন, 
মোরেল, সেইণ্ট জন হাচিন্সন, ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড, অল্ডাস হাক্সলে, 

মিডল্টন মারী, লীটন ষ্র্যাচি, গার্টলার, য্যারিয়! ব্যাল্থাস, পরে যিনি অন্ডাস 
হাক্সলের স্ত্রী হয়েছিলেন। সকলে এক ঘরে সমবেত । ক্যাথারিন ম্যান্স- 
ফিল্ড "প্রুফ্ুক' কবিতাটি তার স্থরেলাকে আবৃত্তি করলেন । সকলেই যে আনন্দে 

ভগমগ হোলেন, তা নয়। হবার কথাও নয়। কিন্তু সকলেই বিস্মিত । এ 

জাতীয় কবিতার সঙ্গে তারা কেউ পরিচিত ছিলেন না। এ যেন হঠাৎ আলোর 
ঝলকানি । ক্লাইভ লিখেছেন, শীর্ণায়তন কাব্য সংগ্রহটি অত্যন্ত খারাপ কাগজে 

ছাপা, খারাপ বাধাই, প্রচুর ছাপার ভুল । তবুও শ্রোতাদের চোখে মুখে 
বিশ্ময়ের ছাপ । 

কবি লুই ম্যাকৃনিস 'প্রফ্রক' কবিতাটি পড়ে দেখলেন, এখানে মামুলি 
আঙ্গিক একেবারেই নেই । “/৯ & 1115 192,01105 7 525/ 170 60118 11) 1 

2100, ৬101) 0156 9%০6001010 01 0116 12761118105 ৪ 0129 52৫, ৪০0৫ 

116015 1104 ০] 10, 4১100. 0106 0091081778 109986 81099150 ০0৫ ৫1৫ 

000 111010172905-- 09117905 ৮৪০৪৪9৪ হ 9185 095৫ 10 00100818818 01% 

862050005 1777226519, 188৬115 12960 20 11126 17775 ৮615 110616 01 

015 56৬61805510 9678007% 1+1619,01)59895815,2 0:902019 

00980819001 24790 25 5675 11076 200 10 85 01015 13০9013- 
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39108519 8190 10510190519 (1880 711019 67080101081 11701)1011- 

০81 81111 18118 105 1611 11 179 1061555. 40061 2 0ি৮/ 199017785 1] 

10186৮7 0815 [09610 0৬ 11681, 

লাফোর্গের কাছে এলিয়ট অনেক বিষয়েই খণী। কিন্ত সবচেয়ে বড় খণ 

হালকা আর গুরুগন্ভীর সুরের মিশ্রণ । প্রুফকের প্রেমসঙ্গীতে সেই মিশ্রণ 
এরপূর্বে যে সব ককিঠঙা1 তিনি লিখেছিলেন তাতে কিছু ছিধ1, কিছু সক্কোচের 

বিহ্বলতা । এবারে স্থির, দৃঢ়* নিশ্চিত পদক্ষেপ | কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল 
“পোয়েদ্রি' নামক পত্রিকায়। এলিয়ট সম্পাদ্দিক৷ হ্ারিয়েট মান্রোকে 

লিখেছিলেন, “এই কবিতাই আমার এ পর্ধস্ত রচিত কবিতার মধ শ্রেষ্ঠ ।* 

প্রফ্রক নামটি মধ্যে একটু হারানে! স্থরের রেশ। এলিয়ট বাল্যকালে 
ছিলেন “সইণ্ট লুই সহরে। সেখানকার একজন ফানিচার বিক্রতার নাম ছিল 

প্রফ্রক | প্রট বা! গল্লাংশের জন্য এলিয়ট হেনরী জেম্স-এর 'ক্রাপি কর্ণেলিয়ার” 
( 07৭) 0০7%614 ) নিকট খণী। হোয়াইট-মেসপন নামে একজন প্রো 

কুমার একজন বিধব! তরুণীর কাছে প্রণয় ও পরিণয় প্রার্থী । কিন্তু সামাজিক 

দিকে তাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান । তাই ভীক্ু কৃষ্চকলির মতো তার প্রেম 

'ফুটতে পারেনি । তিনি কিন্তু সামাজিক ব্যবধানের কথা বলেন নি শুধু 
'ভেবেছেন ৷ তিনি শুধু ব্র্ঘতার গ্লানি নিয়ে বলেছিলেন, “7771 ০1৫, 

কোনে! কোনে] সমালোচক মনে করেন, ব্রাউনিংয়ের টাইম্স রিভেঙ্জার” 
(70755 75767867 ) এবং*দি বিশপ অঙডার্স হিজ টুহ্ব আযাট সেইন্ট প্রাক্সেড,স্ 

চা (7175 8157:9 0726 115 7979 2151. 27255215 077807 ) 

প্রফক রচনার পিছনে ছিল। বিষয়বস্তর দিক থেকে না হলেও ব্রাউনিংয়ের 

ড্যামাটিক মনোলোগের মতোই এলিয়টের কবিতায় মনের গুগ্ররণ। “প্রফ্রক' 

কবিতায় দাস্তের 'ইনফার্ণো থেকে একটি উদ্ধৃতি ব1 77791818191) দেয় হয়েছে | 
গিডে দা ফণ্টেফেপ্ট্শোকে যখন প্রশ্ন কর হল কে সে, তখন সে বলছে ঃ 

“যদি জানতাম যে, আমি এমন এক বাক্তির সঙ্গে কথ! বলছি যে পৃথিবীতে 

ফিরে আসবে, তাহলে নরকের এই আগুনে আমি কাপতুম না। কিন্তু এই 
নরক থেকে কেউ ফিরে যায়নি । তাই নিংশঙ্কচিত্তে তোমার কথার উত্তর 

দিচ্ছি।” 
এই উক্তিটিতো প্রত্রকেরও ৷ গিডোর মতোই প্রক্রক কোনে! অপরাধ 

করেনি । কিন্তু কোনে! সৎকাজও করেনি । তার নিক্ষিয়তাই তার 
'অপরাধ। কবিতার শিরোনামাতেই একটু লাগোগায় প্লেষ ও ব্যঙ্গের আভাব । 



৪৮ টি, এস, এলিয়ট 

প্রেমের সঙ্গীত' কথাটি শুনে স্বভাবতই আমাদের মনে হোতে পারে, নায়কের 
চোখে মুখে থাকবে স্বপ্নের জড়িম।, কণ্ঠে প্রেমের কাকলি । কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে- 
সে শুধু ইতস্তত করেই সময় কাটিয়ে দিল। পৌরুষের দীপ্তি আর আবেগ মিয়ে 
সে তার প্রেমিকার কাছে আসতে পারল না] | সে কাপুরুষ। র্লীবত। তার 
চরিজ্রের অপুতে পরমাপুতে । 

প্রস্রুক বলছে, 

1,651 05 ৮০ 11912, 9০ 210 [. 

এটা কিন্তু শুধু তার অলীক কল্পন! ৷ তার প্রেয়সীর কাছে গিয়ে কিছু বলার 
সাহস নেই। “০, সম্বদ্ধে এলিয়ট বলেছেন, “৪0176 4600 01 

০01119811101) 01 10216 ৪6৯৮, আপলে ০ এবং [ প্রফ্রুকের নিজের ছুই 

বিপরীত সত্তা । 

কোনে! এক বিষগ্র সায়াঞ্ছে কাহিনীটির আরম্ত। সন্ধার ক্লানিমা! যেন 

অপারেশনের টেবিলের উপর শায়ীন ক্লোরোকফর্ম দিয়ে অজ্ঞান কোনে! রোগীর 

মতো । এইখানেই বোঝ! যায় যে, প্রফ্কও রোগীর মতোই নিজীব, নিক্ষিপ্ন। 

উপমাটি সহজেই আমাদের ডান এবং লাফোর্গের কাব্যের কথা ম্মরণ করি, 

দেয়। 

প্রফ্কড পরাণরি তার প্রেয়পীর কাছে যেতে চাইছেনা । যতটা সময় 
কাটিয়ে দেয়া যায় ততোই ভালো । 

/15৫ (106 960 001 2 18010 0190 11) 06901940139.” 

শেষ পর্বস্ত সে যেতেই পারল না। নানা ওজর আপত্তি তার মনে উকি 

দিচ্ছে। তার বয়স হয়েছে। তার চেহারায় আর যৌবনের সুষমা নেই। চুল 
পাত্তল। হয়ে এসেছে । এসব দেখলে তার প্রেয়সীর কাছে সে উপহাসের পাঙজ্জ 

হয়ে উঠবে । অথচ কামনার স্তিমিত শিখার জ্বালা । নিজেকে সে জন দি 
ব্যার্্টষ্টের সঙ্গে তুলনা করছে। জন একদা সালোমের প্রেম উপেক্ষা 

করেছিল। আর ইতিহাসের পরিহাসের ফলে সালোমেই তার মৃত্ত্যুকে 
ত্বরাশ্থিত করেছিল । 

প্রক্রক দেখল, চারদিকে সন্ধ্যার শ্লানতার সঙ্গে হরিদ্রাভ কুয়াা। এই 

কুয়াস। গ্রুফকেরই মনের প্রতীক । সেও ম্পইভাবে কোনে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 

পারে ন1। মন তার কুয়াসায় আচ্ছন্ন । একটি অভিজাত রেট্ররেন্টে বসে প্রাক 

শুধু ভাবছে। মহিলার! যে যার কাজে ব্য্ত। কিছুটা পাগ্ডিতা ও সংস্কৃতি 

দেখাবার উদ্দেস্তে তার] মাইকেল এঞ্সেলোর নাম না বুঝেই করে যাচ্ছে। 



প্রক্রকের প্রেমসঙ্সীত ৪৪৯ 

হঠাৎ প্রক্রকের মনে মেটাফিজিক্যাল গোষঠীর কবি আযাণ্ড, মারভেলের "টু 
হিজ কর মিসেস (20:55 0০) 74£57555 ) কবিতাটির কথা উদয় হল। 

সেখানের নায়ক তার লজ্জাবতী নায়িকাকে দেহদান করতে বলেছিল । 

প্রুফ্ক প্রাণ গেলেও তা! বলতে পারবে না। তার অন্তর ক্ষত বিক্ষত হলেও 

সে নীরব হয়ে থাকবে । হীনম্মন্যতায় ভূগে ভুগে লে সারা । তার জীবনে 
বিস্তার নেই, বৈচিত্র্য নেই । 

পু 779৬6 22806850160 ০98 109 116 ৬101) 90965 ৪0০9০0109,, সমগ্র 

জীবনে অনেক উচ্চাশ। তার মনে বাস] বেধেছিল। কিন্তৃচা বা কফির পাত্রে 

চামচে দিয়ে টুং টাং করেই জীবন অতিবাহিত হল। 

প্রফক উচ্চমধ্যবিস্তভুক্ত । সে দেখেছে, চারদিকে এই্বর্ষের মাঝখানে বিরাট 
শ্যযতা ৷ টি পার্টি দেয় সচ্ছল মানুষেরা | কিন্তু সবই অস্তঃসারশূন্য ৷ প্র্রক 
নিজেকে তুলনা করল একট] কুৎসিৎ মাকড়সার সঙ্গে । মাকড়সাটাকে একটা! 
আলপিন দিয়ে দেয়ালে গেঁথে দেয়৷ হয়েছে । প্রফ্রক বিদ্ধ মাকড়সাটার মতো 

কিলবধিল করে উঠছে । আবার সে নিজেকে তুলনা করছে নিভে যাওয়া 

সিগারেটের সঙ্গে । পৃথিবীতে তার কোনে। মৃল্য নেই। 

কোনে। নারীর কাছে প্রেধ নিবেদন কর। প্রফ্রকের কাছে বিরাট সমস্তা_ 

40৬615/1)91771178 00691101)+. অথচ চারপাশে নারীদের পোষাকের 

মাদকতাময় গন্ধ । তার মনে প্রশ্ব_-/0৫ 110৬1 51)07810 ] 06810 ?” 

তার মনে হল, মানুষ ন]। হয়ে, সামুক্রিক প্রাণী হলে কতই ন] ভালো হত। 

তাহলে সামুদ্রিক প্রাণীটি যেমন তার শিকারের উপর চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, 

তেমনি সেও তার ঈপ্সিতার উপর উদ্দামভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ত | কিন্তু সবই 
তো স্বপ্ন, সবই তো মধুর কল্পনা । সে শুধু সন্ধ্যার মতোই নিক্ষিয় হয়ে 

রয়েছে। নিগ্রিয়তার আশ্রয়ে থাকতে চাইছে প্রক্রক। সন্ধ্যার মতোই 
নিক্ষিয়, কিন্ত শাস্ত নয়। শাস্তু নয় বলেই সে কল্পনা করছে, প্রথমে সে 

প্রেয়সীর পাশে বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়বে, আর সবশেষে “4১00. 0715, ৪10৫ 

8০ 700101) 10016?” প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ তার। কিন্তু সবই 
কল্পনায়। 

প্রস্রক একবার ভাবলে, চা খেয়ে দেহ ও মন চাঙা] করে সে প্রেয়লীর কাছে 
প্রস্তাব করবে। সে এই বিশেষ মুহুর্তে দুঢ় থাকবার জন্যে কতো! কেঁদেছে, কতো 
প্রার্থন। করেছে, কিন্তু সঙ্কোচের আর ভীকরুতার জন্তে অগ্রসর হতে পারে নি। 

তার ভয় হয়েছে, হয়তে৷ তার প্রিয়। স্তালোমেকে যেমন জন দি ব্যার্টিষ্টের 
| | 



৬ টি, এস, এলিয়ট 

মাথ। কেটে একটা থালায় উপহার দেয়! হয়েছিল, তেমনি তার মাথাও কাট! 

যাধে। প্রস্রকের মনে হুল, প্রস্তাব করা মৃত্যুর মতোই ভয়াল। 

প্রস্রক নিজেকে তুলনা করল বাইবেলের ল্যাজারাসের সঙ্গে । মৃত 
লযাজারাস থুষ্টের কপায় প্রাণ পেয়ে কতো গর্বের সঙ্জেই না৷ বলেছিল ম্বৃতের 

দেশের কথ] । প্রফ্রকও সেইরকম সাহসের সঙ্গে তার প্রিয়ার সঙ্গে কথা বলবে। 

কন্ত যদি সেই নারী বলে, “আমি তো! তোমাকে কোনোদিন ভালোবাসিনি । 

তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। সৌজন্য আর প্রেম তো এক বস্ত নয়।” 
আত্মবিগ্লেষণ করে প্রফ্রক বুঝতে পেরেছে, সে কোনদিনই যুবরাজ 

হ্যামলেট হঠে পারবে ন1। হ্যমলেটও দ্বিধাগ্রন্ত । কিন্তু তার চরিজ্রে ট্রাজেডির 
নায়কের ব্যথা বেদনা । আর সেখানে প্রস্রকের চরিত্র হান্তোদ্দীপক। 

পোলোনিয়াসের মতো। সে শুধু বড় বড় কথাই বলতে পারে, কিন্তু সে একজন 

বিদুষক ছাড় কিছু নয়। 
বি 0 1! ] 810 11011111705 11810196, 1301 91251215210 ০0 06, 

হারিয়ে যাওয়া যৌধনকে ফিরিয়ে পাবার জন্ত তার কী আকিঞ্চন! সে 
যুবকের মতে। প্যাপ্ট পরবে। 

[6101 010-,০,., | 810৬/ 01৫... 

1 51081] ৬/69] 0116 09০01601705 0110 (100951 01160. 

টুল পাতলা হয়ে এসেছে । তাই-_ 
১1৪1] ] 10910 109 11011091111) 0. 

1 51091] ৬621 ৬/116 1910176] (1005915, 

প্রফরকের কে ধেষন নৈরাশ্তের সর, তেমনি রোম্যান্সের স্থর। সে 

সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াবে । আর দেখবে অতল নীল সমুদ্রের বুকে মত্ম্যকন্তাদের 
জলকেলি । মত্স্যকন্যার] মধুর গানে মাতিয়ে তূলবে। কিন্তু স্বপ্নের জগৎ খান 

থান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। প্রফ্রক আবার কন বাস্তবে ফিরে এল । একটু প্রেম 

পেলে হয়তো সে বেঁচে উঠতে পারত। ব্রাউনিংয়ের আযাতি,য়া ডেল সাটে! 
লুক্রেশিয়ার প্রেমে বঞ্চিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। 

মতম্যকন্ঠাদের স্বপ্নে আখ্ষ্ হয়ে কিছুক্ষণ থাকবার পর মান্ষের গল। শুনতে 

পেয়ে প্রক্রক আবার বাস্তব জগতে ফিরে এল । আবার সেই বট, হ্ৃদয়হীন 

জীবন যার আর এক নাম মৃতু; । কবিতাটির শেষের দিকে প্রফকের দ্বিধা গ্রন্থ 
স্তার অবসান হয়েছে। প্রথম থেকে আমরা! প্রক্রকের ছুই সত্তার কথা শুনতে 
পেয়েছি । “50৮. 20৫ *]* পরম্পরের সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু শেষ তিন 
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পংক্তিতে “ডা 178৩ 111185750% উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য । সে এই সিদ্ধান্তে 

উপনীত হয়েছে যে, সে সম্পূর্ণ ব্যর্কাম। স্থতরাং সে আর দ্বিধাহবন্ের দোলায় 

ছুলবেনা । 

কবিতাটি উনধিংশ শতাবীর রোম্যান্টিক এবং এডওয়ার্ডায় এবং জর্জীয় 
কাব্যের বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ । ডানের প্রভাব প্রায় প্রতি পংক্তিতে লক্ষাণীয় । 

ব্যঙ্গ, জঁষ, বিরোধাভাস, কথ্যভাষা__এসবই ডান এবং লাফোর্গের অবদান । এ 

কবিতায় মামুলী কবিতার প্রতি নির্বাসিত । ফুলের সৌরভ, পাখীর কাকলি, 
আকাশের নীলিমা, আর পাতার মর্মরধ্বনি এলিয়টকে আকৃষ্ট করেনি । তিনি 

ফাপ পচা গল। সুরে সভাতার পটভভূমিকায় ব্যর্থ মানুষের ছবি একেছেন। 

সেই ব্যর্থ মানুষ ভালোবাসতে চায় । কিন্তু ভালোবাস প্রকাশ করবার সাহস 
নেই। শেপী আর ব্রাউনিংয়ের নায়কের! প্রেমের শক্তিতে বলীয়ান ৷ এ যুগের 
মান্গষ ভালোবাসতে জানে ন।। 

শুধু কী ভাবের জগতে, ভাষার দ্দিকেও এলিয়ট যুগান্তর এনেছেন । 
এলিজাবেখীয় যুগ থেকে জজীঁয় যুগ পর্যন্ত কবিতার ভাষা ছিল 
মাঞিত নুরুচিসম্পন্ন । কিছুদিনের জনো ডান এবং ওয়ার্ডপওয়ার্থ কথ্য ভাষার 
সমর্থনে বলেছিলেন । কিন্তু তাদের ন্বপক্ষে জনমত ছিল ন1। এলিয়টের রীতি 

'আজ সবজনগ্রাহথ। 

প্রফ্ুক ন্বায়বিক দৌর্বল্যে ভুগছে। এমন মানুষ কাহিনীর নায়ক একথা 
উনবিংশ শতাব্দীতে ভাবা যেতো না। দুর্বল, ভীঝ, দ্বিধাগ্রন্ত মানুষ নায়ক 

হয়েছে এর মধ্যে কোথায় যেন তীব্র ব্যঙ্গের আভাস পাই । এ কবিতাটিকে 

ঠিক '্ড্্যামাটিক মনোলোগ"' আখ্যা দিতে পারিনা । কারণ: ব্রাউনিংয়ের 

“মনোলোগে' দেখতে পাই, বক্তা সক্তিয়, সচেতন । কিন্তু প্রফকের মনে 

সক্রিয়তা নেই । চেতন। প্রবাহের মতো এলোমেলো চিন্তা তার মনকে গ্রাস 

করেছে। তাই কবিতাটিকে "ইন্টেরিয়র মনোলোগ” বা মনের গুঞকরণ বলা 
'যায়। 

একদা প্রক্রক দেহজ প্রেমেও আসক্ত ছিল। “4১710 ] 1780 
10100 0116 2108 ৪179809 তার পূর্বেকার প্রেয়সীদের শুভ্রবান্থর স্পর্শ 

তার মনে এখনে দোলা দেয়। কিন্তু এখন সে প্রো । দেহ ও মন অশক্ত। 
লে তার যুগের প্রতীক। এফুগের সুরে সভ্যতার বুকে অনেক ক্লেদ, অনেক 
ক্ষত। ইটের পরে ইট, তাতে মাগুষ কীট । কোনো কোনো সমালোচক 



৬, টি, এস, এলিয়ট 

বলেন, প্রক্রক সকল যুগের প্রতীক । শুধু ভাষা দিয়ে মনের দৈস্ক তার! ঢেকে- 
ফেলতে চেয়েছিল। 

সমগ্র কবিতাটিতে লঘু আর গুরুর খেল। | লাফোর্গের শিষ্তু এলিয়ট তাই 
সহজেই 1107$০ বা জ্লেষ এবং 186:010 বা! বীরত্ববাঞ্ক রসের পাশাপাশি 
অবতারণ1] করেছেন । যেমন ধর! যাক-_ 

9 1009৬65 80096250 005 115 5159 1009 ৪ 6911, 

কবিতাটির বাকৃপ্রতিমা এবং প্রতীকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমুদ্র 
সম্পকিত বাক্প্রতিমার আতিশয্য রয়েছে । মৎস্যকন্তা আর শুক্তি সমুদ্র 
সম্পকিত। 

মেটাফিজিক্যাল কাব্য-স্থলভ উপম1 বা ০901968% “প্রুফক' কবিতার 

অন্ততম আকর্ষণ। “ইথার-এর” সাহায্যে যুছিত সন্ধ্যা এই শ্রেণীর উপমা । 
আবার সাহিত্য সম্পঞ্চিত কিছু কিছু উপমা রয়েছে । যেমন ধরুন, হামলেট 

এবং জন দি ব্যাপষ্টের সঙ্গে তুলন।। র্যাপস্ডি অন্ এ উইগ্ডি নাইট: 
[ 28779594907 2 77719) 1787] প্রক্রক'+এর মতোই সন্রে 

পটভূমিকায় রচিত । তবে সহরটি লঙুন নয়, প্যারিস। বদ্লেয়ার, লাফোর্গ 

এবং চার্লল-লুই ফিলিপ এলিয়টকে বিশেষ প্রভাবিত করেছেন । 
এলিয়টের বেশ কয়েকটি কবিতার শিরোনামায় সঙ্গীতের পরিভাষ] । 

যেমন ধরুন “প্রিলিউডস” “ফোর কোয়ার্টেটুস”, এবং “র্যাপস্ডডি” । ১৯১০ 

থুষ্টাবখে এলিয়টের প্যারিসে বিখ্যাত দার্শনিক বার্গ-আঁর ব্তৃতামাল! শোনবার 

পৌভাগ্য হয়েছিল। প্যারিসের স্থর শেষোক্ত কবিতাটিতে ধ্বনিত। 
রাত্রি বারোটা । চাদের আলোয় চারদিক ঝলমল । কোথাও কোনে! 

সাড়াশব্ধ নেই । চন্দ্রাহত একটি মানুষ বাড়ী ফিরছে । তার চিন্তায় কোনো 

যুক্তি নেই। সবই এলোমেলো । কিন্তু তবুও কোথায় যেন %৪ 10508 
8%1001)6918”, বা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা! চলছে। 

নায়ক মনে করছে, রাস্তার বাতিগুলিও সজীর । একটা বাতি তারে 

দেখিয়ে দিল যে,একটি বিশ্স্ববাসা নারী তার দিকে আসছে । আলোঁটাকে মনে: 

হচ্ছে একটু মৃহু হাসি, যে হাসি দুঃহ্বপ্রের বিভীষিকার মতো! অট্টহাসিতে পরিণত 
হয়ে যেতে পারে । নারীচির চোখের কোনে একটি বঙ্কিম রেখা । মনে হয়ে, 

যেন একট! বাকা আলপিন। এঁ চোখের ভঙ্গী দেখে নায়কের মনে সব বিকৃত: 
বনস্তর স্থাতি ভেলে উঠল। আপাত দৃষ্টিতে ঘ৷ সুন্দর এবং মস্থণ তা যেন বিশ্বের 

কঙ্কাল। নায়ক যাই দেখছে তাই সহ্থরে সভ্যতার বিভীষিকার, প্রতীক ।. তাক 
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-মনে পড়ল, একট! বেড়াল পচ! মাখন খাচ্ছে । একটি শিশুর চোখ ভেসে এল, 
“কিন্ত তার দৃষ্টি শূন্ত | আর তারপর শুধু শূন্য দৃষ্টির মিছিল। 

নায়ক চন্দ্রালোকিত রাত্রে যে 'র্যাপম্ভি” বা সঙ্গীত শুনছে তাতো নরকের 

“আভাস । ট্িফেন ম্পেগার বলেন, “6 09081181 1)01101 ০01 0019 

০110 15 (1880 05০ 2601১19 117 10 216 25 1171101) €181185+ 88 (6 

6006, 005 50590 085 ০৪৮ 005 01069 6০. 71769 216 

80801009115 0980, 210. (11616 19 ৪. ৫690 98108671555 ৪০০৫৫ ৪11 

10091. 2০৫4৬16165১, 

রাত সাড়ে তিনটে । বাতির কাজ হোল নির্দেশন1 ৷ তাই বাতি চাদের 
প্রতি নায়কের দৃষ্টি আকর্ধণ কোরল। এখানে ম্পত এলিয়ট লাফোর্গের কাছে 
গ্ণী। 

[65810 0176 17001 

[8 20106 765 8806 20001)6 190 00116. 

সপ্ত লাফোর্গের 'পোয়েজিস-১এর (7১0995165 [, 74) এর প্রতিধ্বনি । 

'উক্তিটির অর্থ, টাদ কোনে! বিদ্বেষ পোষণ করে না। 
৬ নায়ক চাদকে এক তরুণী এবং পূর্বে বণিত বিশ্ম্তবাস। নারীর সঙ্গে তুলন। 

করছে। টাদকে মনে হচ্ছে এক বুড়ী, যার দৃষ্টি ঘোলাটে আর শুন্য। মুখে 
'তার বপস্তের দাগ। দেহ তার শীর্ঘ, বিবর্ণ। তার হাতে একটি কাগজের 

গোলাপ, এর রূপ আছে, সৌরভ নেই । তাই অডিকোলনের গন্ধ গোলাপের 

পাপড়িতে | এ হল মেকী সরে সভ্যতার শ্রতীক, সেখানে সবটাই কৃত্রিম । 

কাগজের গোলাপ দেখে নায়কের মনে পড়ল শুকনে৷ জেরাসিয়াম ফুলের 

কথ! । একদা প্রাণচঞ্চল সতেজ ফুল আজ নীরল, বর্ণহীন। এই হোল 

বর্তমান যুগের মানুষের ছবি । ছবির সঙ্গে এল গন্ধ, যে গন্ধে মান্য নেশাগ্রস্ত 

য়, কিন্তু উদ্দীপ্ত হয় না। বদ্ধ ঘরে নারীর দেহের গন্ধ, মদের দোকানে 
মদের গন্ধ, বারান্দায় সিগারেটের গন্ধ নায়কের নাকে এল । এও সরে মেকী 
সভ্যতার গন্ধ। 

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রতি স্তবকের স্থরুতে ঘণ্টাধ্বনি। এবার 

'নায়কের মনের বিভ্রান্তি ধীরে ধীরে ঘুচে যাচ্ছে । এবার সে তার বাড়ী খুজে 
'পেয়েছে। চাবি দিয়ে এবার সে দরজ। খুলবে । তারপর সে শুন্য বিছানায় শুয়ে 
-পড়বে। বাতিই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে । শোবার আগে বাতি তাকে 
ধ্রাত মেজে নিতে বলল। কারণ কিহ্ক্ষণ বাদেই তো৷ সে আবার গতানুগতিক 
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প্রাণহীন চাকার সঙ্গে ঘুরতে থাকবে। তারই নাম তো! জীবন। বাক্তি 
বলেছিল £ ৰা 

৮০ 9০001 81)0995 2 05 ৫০০, 81691, 019816 101 1166 

[155 1581 ছে180 01 0105 100166. 

“দি পোট্ট্রে ইট অফ, এ লেডি” (72 2071781 ৫/এ 244) শিরোনামটি- 

হেনরী জেমসের একটি উপন্যাসের শিরোনাম- থেকে নেয়! । কবিতাটিতে 
উপন্যাস এবং নাটক-মথলভ উভয় গুগই বিদ্যমান। নাস্সিকা নিজেকে খুব 
বিদধী মনে করেন, আসলে তিনি অস্তঃশারশৃন্য। এপিয়টের বন্ধু কনরাড 
আইকেন এই মহিলাটিকে সনাক্ত করতে পেরেছেন । হারভার্ডবাসিনী 
5087 ৫621 ৫6191916219, 74198 5 861%1116 66৪. 30 

95001511161 210017£ 1891 ৮1:10-8-0180%, 

কবিতাটির স্থরুতে মার্লোর “দি জিউ অব. মাল্টা, এ থেকে একটি উদ্ধৃতি । 
ব্যারাবাসকে যখন পুরোহিত প্রশ্ন করল, সে কী পাপ করেছে, তখন সে বড় 
পাপের কথা! গোপন করে ছোট পাপের জন্যে অন্থশোচনায় সোচ্চার হঞ্নে 
উঠল । 

কবিতাটির নায়িকা তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট একটি তরুণকে 
ভালোবামেন। তরুণ-টি কিন্তু ততটা! অন্ুরক্ত নয় যদিও সে প্রেমের প্রকাশে 
কোনে। কার্পণা দেখায় না। 

কবিতাটি তিনটি 20058106110 বা অংশে বিভক্ত । প্রত্যেকটি অংশ 

একটি-খতু-্বার চিহ্নিত শীতের হিমেল হাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রথম অংশটির 

সুক্ষ । সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন । মহিল। চারটি মোমবাতি 

জ্েলেছেন। “রোমিও আযাও জুলিয়েট'-এর নায়িকার সমাধির মতোই কক্ষটি 
স্ব্লালোকিত। জুলিয়েটের মতোই নায়িকা জীবন্তত। তার জীবনে প্রেম- 
সপ্্ীবনীন্্ধা হয়ে আসেনি বলেই সে জীবন্মত। তিনি আধুনিক সুরে 
জীবনের প্রতিনিধি । এখানে প্রেম নেই, প্রেমের অভিনয় আছে । জুলিয়েট 
প্রেমের দ্বার! উদ্দীপ্ত । প্রেমের জন্তে প্রাণ বিসর্জন দেয়া তার কাছে তুচ্ছ। 
আর আমাদের কবিতার নায়িকা যৌন-আকাঙজ্ষার উদ্দেশ্তে একটি-তরুণকে 
ফুসলোচ্ছে। 

একদা মহিলা ও তরুণের সঙ্গীতের মাধ্যমে আলাপ । তারপর ঘনিষ্ঠতা । 
এইমান্তর পোলিশ স্থরকার শপ্যার সঙ্গীত শুনে তার] এই ঘরে বসে আছে। 
শপ্যা তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বাজাতেন | বড় সভায় তিনি ভালো বাজাতে, 
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পারতেন না। কিন্তু অল্লসংখ্যক দরদী শ্রোতার সামনে তিনি এধন ভাবে 
বাজাতেন যে তা ভোলা যায় না। এই সব বিষয় নিয়ে আলোচন! স্থুক। 
তারপর মহিল৷ প্রেমের প্রলাপ সরু করেন । তরুণের মাথায় এদৰ কথা ঢুকছিল 
না। মছিল! কিন্তু বেশ স্পষ্ট ভাবেই প্রেমের কথা বলে খাচ্ছেন। তীর ভাগ্য 
হুপ্রসন্প যে, তিনি তরুণটির মতো! একজন ব্যথার ব্যথী পেয়েছেন । না হলে 
তার জীবন দুঃস্বপ্নের বিভীষিকায় রূপান্তরিত হোত। তরুণের কাছে এই 
প্রেমোচ্ছাল ষেন বেস্থরে! সঙ্গীতের মতে। । তাই তার মনে কোনে! সাড়। 
জাগছিল না। গে ঠিক করল, বাইরে গিয়ে একটু ধূত্রপান করে আপবে। 

দ্বিতীয় অংশটি বসন্তের দ্বার চিহ্কিত। মহিলাটির কক্ষে লাইলাক ফুলের 

গুচ্ছ। মহিলা! একটি লাইলাক ফু হাতে নিয়ে তরুণকে বললেন, তৃমি যৌবন- 
দীপ্ত, কিন্ত জীবনট] তুমি তছনছ করে ফেলছ । তাই তোমার উচিত, শ্নামাকে 
ভালোবেসে আমাকে তুমি ব্যর্থতার গ্লানি থেকে রক্ষা কর। 

কিছুক্ষণের জন্যে মহিলাটি অতীতের শ্বতি রোমস্থন করলেন । তার সেই 

নানা! রঙের দিনগুলি। কিন্তু তরুণটির তাতে এতটুকু উৎ্লাহ নেই। তার 
কানে সবটাই ভাঙ। বেহালার স্থরের মতো কর্কশ | মহিল! কিন্ত একই কথার 
পুনরাবৃত্তি করছেন। আজ তীর] বন্ধু, কিন্তু ভবিষ্যুতে তারা প্রেমিক প্রেষিকা 
হবেন। তরুণ যদি তাকে ত্যাগ করেন, তাহলে তার আর কোনো কিছুই 
সম্বল থাকবেনা । তার বাকী জীবনটা শুধু পার্টিতে চা পরিবেশন করেই 
অতিবাহিত হবে । 

তরুণের মনে অনুশোচনা । এক সময়ে কোনে দুর্বল মুহূর্তে সে নিশ্চয়ই 
মহিলাটির মনে বিভ্রান্তির স্্টি করেছিল যে, সে তাকে ভালোবাসে । মনের 
এই অন্থুশোচন1 সে ভুলতে চায়। খবরের কাগজের চাঞ্চল্যকর সংবাদ পড়লে 
হয়তো সে ভুলে ধেতে পারবে। কিন্তু পে ভুলতে কী পারবে? হঠাৎ 
পিক়্ানোর সুর শুনলে ব৷ হায়াস্িস্থ ফুলের গন্ধ এলে তার মনে হবে, প্রেমের 

আহ্বানকে সে এক সময়ে উপেক্ষা করেছে। 

তৃতীয় অংশটি শরতের পট ভূমিকায় । তরুণ মহিলাকে চিরকালের মতে! 
ত্যাগ করবার জন্তে বিদেশে পাড়ি দেবে সাব্যস্ত করেছে । কিন্তু কোথায় যেন 

একটা অপরাধবোধ তাকে দুর্বল করে তুলছে । তরুণের প্রস্তাবে মহিলা 

ব্যঘিত। কিন্ত তিনি তার ভাগ্য বিপর্যয় মেনে নিলেন । হয়তো বিদেশে 

গিয়ে অনেক নীলাক্ষীর সঙ্গে তার দেখা হবে। মহিলা অনুরোধ জানালেন, 

তাকে মাঝে মাঝে চিঠি দিতে । ভাগ্যের বিধান, তাদের প্রেমের সম্বন্ধ হবেন! । 
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এ বিধান মানতেই হবে। প্রেমের এঞ্নে যার আরম বিচ্ছেদে তার 
পরিসমাপ্তি । হয়তো এখনো সমন্ন আছে। হয়তো তরুণ এখনও তাকে 

ভালোবাসতে পারে । তাই তিনি অপেক্ষা করে থাকবেন । 
তরুণ আর সহ করতে পারছে না। তার মনে হোল, এর চেয়ে ভালুক, বা 

টিয়া পাখী, বা বাদর বা অন্ত কোনে! প্রাণী হয়ে যাওয়াও ভালো । তরুণের 
মনে আবার অস্শোচনার জাল! । যদি মহিলাটি ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মারাই 
যান। তখন হয়তে। সে বসে থাকবে । হাতে তার কলম। ধীরে ধীরে 

কুহেলিকার স্তর নেমে আসবে | তবে এইটুকু সে উপলব্ধি করবে যে, মরে গিয়ে 
সে পৃথিবীর জাল! যন্ত্রণার দ্বায় থেকে মুক্তি পেয়েছে । তরুণের মনে ব্যর্থতার 
গ্লানি । কোন্ পাপে তার এই বার্থতা? হয়তো কোনে ব্যভিচারের জন্টে । 
কে জানে? 

“দি পোর্ট্রেইট অফ. এ লেডি'র সঙ্গে প্্রক্রকের” বিম্ময়জনক সাদুস্ট। 
লাফোর্গের প্রভাব উভয় ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট । 

/ “দি পোর্টে ইট অফ, এ লেডি” কবিতার পটভূমিকা আমেরিকার বষ্টন 

সহর। আর সেই সমাজের কয়েকটি নিখু'ত ছবি একেছেন হেনরী জেমস । 

এ কবিতা'র নায়িকা জীবনে বার্থ । নায়ক শক্তিধরের অভিনয় করলেও আসলে 
সেও দুর্বল। 

£প্রেলিউড.স' ( ৮1518065 ) ১৯১*-১১ থুষ্টাবঝে রচিত । প্রফ্কের মতোও 

এ কবিতার পটভূমিকও ব্যর্থ সরে জীবন | চারটি “প্রলিউড'-এর মধ্যে প্রথম 
ছুটিতে বদলেয়ারের প্রভাব । চার্লস-লুই ফিপিপের প্রভাবও লক্ষণীয় । এই দুই 
সাহিত্যিকই প্যারিপের দারিত্রাকিষ্ট যৌন জীবন আশ্রদ্র করে লিখেছিলেন । 

প্রথম (প্রেলিউড-এর পটভূমিক শীতের সন্ধ্যা । সন্ধ্যাটা যেন সিগারেটের 

একটি প্রায় নিভে যাওয়া টুকরে। ৷ মাংস রাক্নার গন্ধ ভেসে আসছে । পুরোনো 
স্তপীকৃত খবরের কাগজ উড়ে আসছে। একটা ঘোড়া পা ঠকছে। কবিতাটির 
ণ5101975 এবং 1০061, প্রভৃতি কয়েকটি শব্ধ সহরের প্রাণহীনতার প্রতীক । 

দ্বিতীয় প্রেলিউড”-এর পটভূমিকা সকালবেল! | কিন্তু তখনও মদের গন্ধ । 

শ্রমিকদের পায়ে কাদা । উল্লাস-মত্ত রাত্রের রেশ এখনও রয়েছে । 
তৃতীয় “প্রেলিউড;- এর নায়িকা একজন গণিক! ৷ তার মনে বছ রজনীর 

অশালীন ছবি । [5৩ 05905881710 50110 1179£98,. সে তার হলদে প 

আর নোংরা হাত নিয়ে ভাবছে, কত রাত সে ক্ষণিকের প্রেমিক ধরবার জন্তে 

রাস্তায় ধুরেছে। 
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চতুর্থ “প্রেলিউড” এ সন্ধ্যার বর্ণনা । এলিয়ট গ্রথমে সহরের দরিজ্র মানুষ 

* দুঃখী গণিকাদের জন্যে অন্থকম্পা প্রকাশ করেন । তারপরই সেই ভাবালুতাকে 

ব্যঙ্চ আর ধিকার দিয়ে তিনি বললেন, এই উদাসীন পৃথিবীতে আমাদের ছুঃখ 

আর অঙ্থকম্পার কোনো মুল্যই নেই। 
প্রত্যেকটি “প্রেলিউড'এ যোহমুক্তি আর ব্যর্থতার মানিকর ছবি । এখানে 

সরে জীবনের পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি সার্থকভাবে বিধৃত । এখানে যেন “শ্রী 

যাহার ফেলতে হাসি পায়ঃ । 

“জেরষ্টিয়ন (09£07610]. ) কবিতায় এলিয়ট অনেক বেশী পরিণত। 

এখানের পটভূষিকাও মানুষের আধ্যাঞ্মিক অপমৃত্যু আর সহরের জীবনের 

চড়ান্ত বার্ধতা। আর গলানি। একদা এই কবিতাটি “দি ওয়েস্ট ল্যাওড-এর একটি 
অংশ ছিল। কিন্তু এজর! পাউণ্ডের সংশোধনের ফলে এটি একটি শ্বত্্ 

কবিতায় পরিণত হয়। 

“জেরটটিয়ন” শব্দটির অর্থ ছোট বুড়ো মান্য । গ্রীক শব 951০. এর অর্থ 

বুদ্ধ। কবিতাটির নায়ক বর্তমান যুগের হৃতসর্ধন্ব, হৃদয়হীন, অন্ছদার সভ্যতার 

বলি। জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস? ([0158568 ) উপন্তাসের নায়ক লিওপোল্ড 

ব্রম-এর মতো ছোট বুড়ো মানুষটি চেতনার প্রবাহে গ! ভাগিয়ে দিয়েছে। 

অতীত ও বর্তমান এলোমেলে। হয়ে যাচ্ছে। নিঃসীম অন্ধকারের অধিবাসী 

বুড়ে। মানুষটির জীবনে কোনো৷ আশা ভরসা নেই। আশা শুধু মিছে ছলনা । 

“দি ওয়েই্টলযা্ 'জেরটটিয়ন'-এরই সম্প্রসারণ । 

কবিতাটি একটি 7:988891, বা উদ্ধৃতি দিয়ে নুরু । শেক্পপীয়ান্ধ রচিত 

“মেজার ফর মেজার' এর ডিউক মৃত্াদপগ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ক্লডিওকে বলছেন, জীবন 

সম্পূর্ণ অর্থহীন । তাই মৃত্যুকে বরণ করে নেয়াই ভালে । এই উদ্ধৃতিটি বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । এই কবিতাটিতে কোনে! কাহিনী নেই। তাই এফ, আর, 

'লভিস বলেছেন 2 1105 0091 1188 109101)61 1721186155 001 1081081 

00911617010 200 106 0015 086265 11) 10101) 0176 ০0198180619 

60276 102911)61, ০1 ০0010, 18 (129 10170 01 0১6 010 10091), 

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এ কবিতাটির মুল্য অপরিসীম । একদা 

“01000, 200 0৩ [70110091 "81000 প্রবন্ধে এলিয়ট বলেছিলেন, 

কোনে! কবিই বিচ্ছিন্ন নন । তিনি এক বিরাট এঁতিহের অংশ । সেই সত্য 

প্রমাণ করবার উদ্দেস্তে এলিয়ট তার কবিতায় যত্রতত্র তার পূর্বন্থরীদের রচনা 

থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন । কোথাও শ্বীকতি আছে, কোথাও নেই। যেমন 
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ধরুন, [7218181. এ শেক্সপীয়ারের নাম না থাকলেও খাণটুকু ম্পষ্ট। কিন্তু 
এর51৩ ] 210, 211 010. 1191 17) ৪ ৫10 20101)? এডওয়ার্ড ফিট্জেরান্ডের 

“ওমর খৈয়াম' থেকে অস্বীকৃত খণ। 

বুড়ো মানুষ চোখে ভালে দেখতে পাননা। তাই একটি ছেলে ঠাকে' 

পড়ে শোনাচ্ছে। চারদিকে খরার প্রকোপ । প্ররুতির খরা আর সন্থরে' 

সভ্যতার খর1। বুড়ো মানুষ বীরপুরুষ নন । তিনি কোনো বুদ্ধেই যোগদান 

করেন নি। 

যে বাড়ীতে তার বাদ তা আক্ষরিক অর্থে এবং আলঙ্কারিক অর্থে ভগ্ন । 
কারণ তার বাড়ীটি বর্তমান সভ্যতার প্রতীক । একজন ইন্ুদী বাড়ীর মালিক। 
ইহুদী হোল সংস্কৃতিবিহীন অর্থভিত্তিক সভ্যতার প্রতীক । 

[176 50921 ০07051)5 20 01810 11) 0116 0610 ০0৬6117069৫ 9 

ঢ২০০15১ 10955, 80108 01701, 1:01), 17610. 

[96 01020 1065905 656 100011010, 1081595 (6৪ 

911669269 21 6$010176 001076 0116 068%151) 80661. 

/ এস্তবকটিতে এলিয়ট যে সব বাকৃপ্রতিমা ব্যবহার করেছেন, তা সবই' 

বর্তমান সভ্যতার দ্যোতক । ছাগল হুল যৌনশক্কির প্রতীক। কিন্তু তার 

ইাঁচিতে বোঝা! গেল, স্থাষ্টর ক্ষমত1 ছুনিয়া থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ইহুদী 

বাড়ীওয়াল। সম্পর্কে বল! হয়েছে £ 
7311565150... 0901)60,,, 96916, এ তিনটি শব নিঃসন্দেহে প্রমাণ' 

করেছে, মাচুষটি যৌনব্যাধিগ্রস্ত । সে জ্যান্টোয়ার্পে 438%1060* অর্থাৎ 

কোনে। গণিকার গর্ভে সস্তানের পিতা হয়েছিল । 

চারিদিকে এই নিক্ষলতার কারণ কী? একী শুধু যৌন বিকারের ফল? 

না, তা নয়। মান্য ধর্ম বিশ্বাস হারিয়েছে, এ তারই পরিণতি । আজকাল 

বিজ্ঞানের অগ্রগতির কথা শুনতে পাই। যীস্ুধুষ্টের সময়ে মানুষ বলত, 

আমরা অলৌকিক কোন চিহ্ন দেখতে চাই । আজকাসকার মানুষ চিহ্ন দেখেও 

বিশ্বাস করতে চায় না। এুগ অবিশ্বাসের যুগ। যিশুর সমসাময়িকেরাও 

অনেকে অবিশ্বাস করেছিল ৷ আমর তাদেরই বংশধর | যাশুর বাণী অঙ্ছকারে 

ঢাকা, €৪৯৪৫0190, হয়ে আছে। এই শবটি উচ্চারিত হতেই মনে হুল 

যীপ্তকেও জন্মের পর কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। যান্ত আবার 

জন্ম নেবেন কবি উইলিয়াম ব্লেইকের কবিতা-বলিত বাধের মতো । পাপের 

অন্ধকারের মাঝে বাঘের ভোরা ডোর! দাগ আর প্রদীপ্ত চোখ ঝলমল করে 



গ্ুক্রকের প্রেসঙ্গীত €উ- 

উঠবে । যীনুকে আমরা একদ! অস্বীকার করেছিলাম বলেই বসস্ত খতুতে, 
গাছপালা ফুলেফলে মঞ্জরিত হয়ে উঠছেন! । শুধু “জুডাস' ফুলের সমারোহ । 
আর সবাই জানে, জুডাস ইস্ক্যরিয়ট একদা যীস্তর বিরুদ্ধে চূড়াস্ত বিশ্বাস-- 
ঘাতকতা করেছিল । 

বুড়ো মানুষ এই সব কথ! ভাবছেন । ভাবছেন যে, অধিকাংশ মান্য ধর্মে: 
বিশ্বাসী নয়। যারা ব! বিশ্বাসী, তারা অন্ুষ্ঠানটুকুও মানে, তার বেশী নয়। 
সবটাই যান্ত্রিক । “ম্যাস' উপলক্ষে তথাকিত ধামিক প্রবরের! 'ব্রেড* এবং 

“ওয়াইন, অর্থাৎ যীশুর মাংস ও রক্তকে ভাগাভাগি করে খেয়ে ফেলে । কিন্তু 

+/1)18918, করে কেন? ঈশ্বরের বাণী স্পষ্টভাবে তারা উচ্চারণ করতে 

পারেনা । চার পীচজন মানুষের নাম উচ্চারণ করে বুড়ো মান্য বোঝাতে 

চাইলেন যে, এর! সকলে থুষ্টকে অন্বীকার করেছে। এই মানুষগুলো হোল 

সিলভারে1, হাকাগাওয়া, ম্যাডাম ডি টর্ণকিষ্, এবং ফ্রাউলিন ফন কুল্প । এই 
সব বিদেশীর! বুড়ো মান্ষের মনে হঠাৎ ভূতের মতে। উদয় হোল। তারা 
সবাই এমন সব ধর্মে এবং সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী, যা খুষ্ট বিরোধী । এই সব ধর্ম 
মানুষকে উদ্ধদ্ধ করে না, মানুষের মনে শাস্তির প্রলেপ এনে দেয় না। 
এসব ধর্ম-- 

ড৬8028171 517006158 

ভ/ 52৬০ 005 ৮1110. 

বুড়ে। মানুষ ধর্ম বিশ্বাসের বিলুপ্তিতে ক্ষৃৰ | কিন্তু তিনি নিজেও তো! এমন 
ধর্ম বিশ্বাস আকড়ে ধরে রাখতে পারছেন না+ য। তাকে উদ্ধদ্ধ করতে পারে। 

এই আধ্যাত্মিক ধ্বংস থেকে মুক্তির উপায় কী? আধ্যাত্মিক বিনাশ যুগে 

যুগে হয়ে এসেছে । তাই ইতিহাসের পাতা উন্টে বুড়ো। মানুষ দেখলেন যে». 
হেনরী আযাডামস্ তার আত্মজীবনী 7%2 27%621507 ০1767770 4422775 

গ্রন্থে এ সব কথা বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন । আ্যাভামস্ বলেছেন, মানুষের 

মনই আসল । সেখানে শক্তি, শাস্তি, শৃঙ্খল! । বাইরে শুধুই বিশৃঙ্খলা । ইতিহাস 
এ সত্যেরই সমর্থন করে । মানুষ তার দুর্বল মুহূর্তে অহমিক1 আর উচ্চাকাজ্ষার 
দাস। সে কতো পরিকল্পনা রচন1 করে। ইতিহাস মানুষের এই হ্ুত্রতা, 
এই আন্ষালনকে প্রতিনিয়ত ব্যক্ষ করে। কিন্তু ইতিহাল আমাদের যথার্থ 
জঞানদাতা নয়। যখন আমরা বৃদ্ধ, তখন উৎসাহ ও উদ্যমের অভাবে সেই 
জান নিক্ষল। আবার আমাদের তারুণ্যের যুগে জ্ঞানের অভাবে আমাদের" 

উদ্যষ অবসিত। 
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আসলে কী, যে জ্ঞান বর্তমান যুগে অনায়াসলভ্য তা বৈজ্ঞানিক । তা! 
-ুক্তির উপায় নয়। যীন্ুধৃষ্ট বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বেন । আর তারই ফলে 
'নিক্ষিয়, নিবীর্ধ, পাপের পঙ্কে নিমঙ্জিত মানুষগুলে। আবার জেগে উঠবে। হীন 

যেন সেই প্রাচীন গ্রীসের ডাইওনিসাল, ধার যাছুম্পর্শে প্রকৃতি বর্ণে গন্ধে 
&চতন্যের মহিমায় মহীয়ান হোয়ে উঠে। 

কিন্তু বর্তমান যুগের ইতিহাস পাপচক্রের ইতিহাস । ইতিহাস ক্লিওপ্যা্রার 
“মতো শ্বৈরিণী | 

13151919 10851188119 00010175 702558%98, ০০01711% ০৫. 

০০011100175, 

4৯100 189098, 09991%95 ৬101) 18151051106 

| 27801610105, 

001069 5 ৮5 ৬৪1190168, 

ইতিহাস-লব্ জ্ঞান শুধু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, মানুষ কত ক্ষুত্র, 
“কত নীচ, কত স্বার্থপর । ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে উচ্চাভিলাষী করে 
তোলে । অনেক পময়ে ইতিহাস মান্ষকে জ্ঞান দেয় বড় দেরীতে, যখন কিছু 
করবার থাকে না। ইতিহাস বলে, ধীন্ত এসেছিলেন মানবের কল্যাণের 

জন্যে। মানুষের কাছে লেই পরম সত্য বুদ্ধিগ্রাহা, কিন্তু উপলব্ধি বা অস্তরের 
সমগ্রী নয়। তাই মানুষ বড় অপহায়, নিরাশ্রয়। জীবনের মৃল্যবোধগুলি 

'বিলীয়মান । তাই *ড/18110-98175 0:6০, অর্থাৎ ক্রুদ্ধ বৃক্ষ থেকে করুণা 

আর প্রেমের অশ্রু ঝরে পড়ছে । একদা! এই বুক্ষ থেকে আাডাম নিষিদ্ধ ফল 

'খেয়েছিল। তাই মানুষের এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা । যীশু মানুষের পাপের 

প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্তে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন । আর তাঁরই প্রেম অশ্রধারার 
'মতো মানুষকে অভিষিক্ত করছে । 

দুহাজার বছর পূর্বে যীনুথুষ্ট এলেছিলেন। আবার তার শুন্ত দিংহাসন 
অধিকার করবার জন্যে তিনি আবার আসছেন ৷ অনেক পাপ “[701191015] 

2০68 সমাজে পুজীভৃত। এইবার যীশু আসছেন মেষশাবকের মতো! 
নয়, তেজঃদীপ্ত বাধের মতো। । তিনি সমস্ত পাপীকে ধ্বংস করে ফেলবেন । 

. বুড়ো মানুষ এই যুগেরই প্রতিনিধি । তিনি “60650. 1096”, একটা 

'ভাড়াটে বাড়ীতে রয়েছেন । মানুষের দেহ ভাড়াটে বাড়ী। এখানে মান্য 
স্ু66 8০91৩ 56813 ৪:0৫ (10, অর্থাৎ সত্তর বছর থাকবার অধিকারী । 

যখন তিনি বললেন, “7০ 1,955 170 19891)50. 90110195800”, তার 



প্রক্রকের প্রেমসঙ্গীত ৬১, 

অর্থ, তার মেয়াদ শেষ হয়েছে, কিন্তু ভোগ, আর কামন1 বাসনার মেয়াদ 
ফুরোর়নি । এখনও জীবনকে তিনি আকড়ে ধরে আছেন। 

কিছুক্ষণ আত্মসমীক্ষা করে তিনি বললেন, তিনিও যীশুকে গ্রহণ করেন 

নি। কিন্তু কোনে পাপবুদ্ধি তাকে তাড়িত করে নি। 
1 0096 985 11681 90011168171 585 1010% ৩৫ 

(119191018)- 

[০1996 09885 11) (51101, 91701 11 21001516800, 

170 51510101+-এর অর্থ যুক্তিবাদ । যুক্তিবাদ আর বুদ্ধি মানুষকে পর্যুতদস্ত' 

করে ফেলেছে। শেক্সপীয়ারের "আজ ইউ লাইক ইট”-এর মানুষটির মতো। 
এফুগের সকল মানুষ । 

“119০ 1080...518196, 90361], 1581175, (2806 2100 00019. * 

বুড়োমানুষ স্থৃতির সরণী বেয়ে যাকে সম্বোধন করছেন, সে তারই কোনো 
একসময়ের প্রেয়সী । তাই তার প্রতি আসঙ্গলিগ্না এখনও তার থাকলেও তার, 

পঞ্চেন্দিয় মৃতপ্রায় । 

যৌনশক্তি বৃদ্ধির জন্যে বহু বৃদ্ধ নানারপ প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়েছে । ওষুধ, 
মলম, শিকড় বাকড়ের শেষ নেই । বেন জনসনের “দি আযালকেমিষ্ট” নাটকের' 

অন্যতম চরিত্র ম্তার এপিকিওর ম্যামন নগ্র নারীদের রূপ দেখে তার ইন্দ্রিয় হুখ 
অর্থাৎ “9%:016 01) 10620 0187)0, করবার চেষ্ট1] করত । ঘরের চারপাশে 

অজন্র আয়ন! । আর সেই আয়নায় প্রতিফলিত হোত নগ্ন নারীর বৈচিত্রপূর্ণ 
অঙ্গভঙ্গী। কিন্তু এতে কী কেউ বার্ধক্য আম্র জরার হাত এড়াতে 

পেরেছে? 

হেনরী আযাভামস্ তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, মানুষ বিশৃঙ্খলার 

মাঝখানে শৃঙ্খলা আনবার জন্য মাকড়সার মতে! জাল বোনে । সেই কথাই 
বুড়ে। মান্ষের মনে ভেসে এল। মাকড়সা আর উইভিলের মধ্যে রয়েছে 
ধ্বংসের বীজ। তাই মানুষ শুধু জরা আর ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছে। বুড়ো. 
মান্থষ কল্পনা করছে যে, উত্তর আটলান্টিকের বেল আইল (39119 [516 ) ছ্বীপ 

দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তস্থ কেপহন্ন (0909 77০10 ) অভিমুখে যে 
নিঃসঙ্গ বঞ্ধাবিক্ষুধ জাহাজটি অন্ধকার পথে চলেছে মানুষ তারই মতোই নিঃসক্ষ 
আর অসহায়। মানুষ নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে । প্রায় বিকারের ঘোরে বুড়ো 
মানুষ বললে যে, ডি বেইলহাকে (705 89511790175 ), ফ্রেস্ক। (5159০8. ) এবং 

শ্রীমতী ক্যামেল ( 7178 087)61 ) গ্রভৃতি মানুষ মার! যাবার পর তাদের 



৬২ টি, এস, এলিয়ট 

'দেহ অন্থ পরমান্থতে পরিণত হোয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে । এই তো প্রত্যেক 

জীবনের পরিণতি । তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ এখানে পাই । হেনরী আযাডামস্ 
তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন বৃহত্বর বিশ্বের বিশৃঙ্খলার কথা । জর্জ 

“চ্যাপম্যান তার বুশী ডি আযায়েস (8%559 79” 47815 ) নায়ক বুশী বৃহত্তর 
বিশ্বে তিনি ম্বত্তার পরে আসছেন, সেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন । আর 

+মেজার ফর মেজার” নাটকের ক্লডিও তাঁর বোন ইজাবেলাকে বলেছে, তার 

মৃত্যুর পর তার আত্মা সার] বিশে ছড়িয়ে পড়বে। 
বুড়ো মানুষ এলিয়টের মুখপাত্র । তারই জবানীতে বর্তমান যুগের সভ্যতার, 

সঞ্চটের একটি নিখু'ত ছবি দেখতে পাই | সব দিকেই মান্ষ নিঃসঙ্গ, অসহায় 
'ক্ীব। গ্রীক্মের দাবদাহে সমাজ তপ্ত । আর তার ফলে মানুষের মস্তিফ হয়ে 

গেছে শুষ্ক। রসের বর্ষণ কবে হবেকেজানে? 

“ছইস্পার্ু অব. ইম্যব্টালিটি (77157565 ৩ 77171074219) কবিতাটির 
সঙ্গে ওয়ার্ডম্ওয়াথের ইন্টিমেশন্স অফ. ইম্মর্টালিটির ([10117091)0178 
01 [10110108105 ) কোন যোগ নেই । এখানে ডান ও ওয়েবষ্টারের সুস্পষ্ট 

প্রভাব। 

ওয়েবষ্টারের সম্বন্ধে সমালোচকদের বিখ্যাত উক্তি “ড/505151 25 [061 

908888860৮5 ৫৪1, এই নিয়ে কবিতাটি স্থকু। মেটাফিজিক্যাল গোষীর 

'কিবরাও জীবনের নশ্বরতায় বিশ্বাসী । জীবনের পৃতিগন্ধময় দিকট। তার স্পষ্ট 
ভাবে লক্ষ্য করেছেন ৷ তাঁর! মোহ্মুক্ত। সুন্দর একটি দেহের পিছনে কুদৃশ্ঠ 
'কঙ্কাল তারা দেখেছেন, আর সেই সত্য প্রকাশ করেছেন । ম্বতদেহ থেকে 

বসস্তের ফুল মণ্তরিত হয়ে উঠছে। ওয়েবষ্টারের মতো আর একজন এলিজাবেণীয় 
নাট্যকার মৃত্যুকে আশ্রয় করে নাটক রচনা করেছেন । নাম তার সিরিল টার্ণার 

(0111 1:০0). ওয়েবষ্টার তার “দি হোয়াইট ডেভিল” নাটকে 
দেখিয়েছেন যে, ভিটোরির1 করম্বোন। তার হুন্দর দেহের অন্তরালে মৃত্যু আর 

যা কিছু অন্ডুভ তাই লুকিয়ে রেখেছিল। আর টার্ধারের নাটকে চিষ্িস 
যে ভাবে একজন কামার্ত ডিউকের উপর প্রতিশোধ নিয়েছিল তাতে 

'বীভতন রসের ছড়াছড়ি । একটি কঙ্কালকে নারীর পোষাক পরিয়ে তার 

“ঠোটে বিষ মাখিয়ে দিয়েছিল। তারপর ডিউককে সে কন্কালের ঠোট 

চুষ্ঘন করতে প্ররোচিত করে। ফলে ভিউকের মৃত্যু হয়। 
জন ডান মেটাফিজিক্যাল গোষ্ঠীর নেতা। তাই তার কাব্যেও মৃত্যু এবং 

«যৌন জীবনের অভিব্যক্তি। কিন্তু তীর কবিতায় এইটাই শেষ কথা নয়। 



প্রফ্রকের গ্রেমসঙ্গীত ড্ও 

দৈহিক স্তর থেকে মেটাফিজিক্যাল স্তরে তিনি উপনীত হয়েছেন। তিনি 

বলেছেন, দৈহিক প্রেমের অবপান যেমন রেতঃপাতে, তেষনি জীবনের অবসান 

মৃত্যুতে । 
কবিতাটির ছ্বিতীয় অংশে গ্রিশ.কিন নামে একজন রুশ গণিকার অবতারণা 

কর! হয়েছে। গ্রিশংকিন যৌন জীবনের প্রতীক । তার যৌবনোদ্ধত স্তনযুগল 
“[27)070810 115$*-এর বার্ভাবহু । সে ধীরে ধীরে তার অঙ্গের বাস খুলে 
.ফেপ্ছে। তার অঙ্গ থেকে মাদকতা ভর] গন্ধ ভেসে আসছে । মেটাফিজিক্যাল 

গোগির কৰি ও জেকোবীয় যুগের নাট্যকারের] নারীদেহকে বিভীষিকাময় রূপে 

হ্টি করেছেন । কিন্তু গ্রিশ.কিন মানুষকে লোভার্ত আর কামার্ত করে তোলে । 

তার মোহিনী দৃষ্টি আরও মোহ্ময়ী হয়ে উঠেছে “ম্যাশকারার* দৌলতে। 
ভার মধ্যে কোথায় যেন ব্রাজিলের জাগুয়ারের ভাব রয়েছে । মানুষকে নে 

হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে । তার বৈঠকখানাই হোস বাধের গুহা । প্রত্যেক 

স্তরের পুরুষেরাই তার মোহে বন্দী । 
ওয়েবষ্টার আর ডান নারীদেহ সম্ভোগে বিশ্বাসী থেকেও শেষ পর্যস্ত 

মেটাফিজিক্সের আশ্রয় নিয়েছেন ৷ বুঝেছেন, মৃত্যুই সত্য। তার দৈহিক 
জীবনের ওপারে আর একটি বৃহত্তর শ্ন্দরতর জীবনের খোজ পেয়েছেন । 

গ্রিশকিন তার দেহের অপার বৈভব নিয়ে যেন এই সত্যের বিরুদ্ধে দৃপ্ত 
প্রতিবাদ । 

ওয়েবষ্টার আর ডান প্রমুখ দার্শনিক-বোধসম্পন্ন সাহিত্যিক নারীর বক্ষকে 
“৫79 11৪) বলে উল্লেখ করলেও গ্রিশকিনের প্রতি লুন্ধ। এলিয়ট সম্ভবত 

বলতে চাইছেন, নারীর দেহে ক্রহ্ষত্বাদ সহোদর1 | বারেবারেই শ্রিশ.কিনের 

দেহের গন্ধের কথ] উল্লেখ কর! হয়েছে । বিড়াল যেমন গায়ের গন্ধে কামার্ত 
হয়ে অগ্ত বিড়ালের কাছে ছুটে যায়, তেমনি মানুষ নারীর দেহেয় গন্ধে কামাত 

হয়। এ শুধু সাধারণ মান্য নয়। সব স্তরের মান্ষ, এমন কি দার্শশিকেরাও, 
ধার] ধর্ম আর দশনের গুহতত্থের কথ! বলতে উন্মাদ । 

স্থইনি আমযাং দি নাইটিন্গেইল্স ( 57/22712 44771072112 9727817- 

82165 ) ছোট্র কবিতা, কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । 
এ কবিতাটিতেও সুরে জীবনের বিভীষিকাময় ছবি। অতীতে ধর্ম আর 

'বিশ্বাস থেকে সংস্কৃতির জন্ম, আর বর্তমানে জড়বাদ আর অর্থের কৌলীন্ক থেকে 
সংস্কৃতির জন্ম । কাহিনীর নায়ক বর্তমান যুগের প্রতিনিধি সুরে সভ্যতার সব 

'ক্লেদ আর. গ্লানি তার অঙ্গের ভূষণ । তার সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলেছেন £ 
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715 55 2 100 01 ৪1700, ০008 £০০৫-7৪৮16৫ 8171 ০৬61. 81)15৬৫ 

800 89118819 ৪1)০০. এলিয়ট তাকে নিয়ে কৌতুক করেছেন, কিন্ত 

ব্যঙ্গের কষাধাত করেন নি। 

স্থইনির কাহিনী এলিয়ট নিয়েছেন একজন আমেরিকান মুষ্টিযোদ্ধার জীবন 
থেকে। তাকে তিনি চিনতেন । লে দেহসর্বন্ব মানুষ৷ বুদ্ধি, ধর্ম, বা 

মননশীলতার ধার ধারে না। 

কবিতাটির সুরু একটি 61691) দিয়ে । ইস্কাইলাস তার 'আযাগামেমনন” 
নাটকে নায়ক আযাগামেমনন স্ত্রী ক্লাইটেমনেক্্রার তরবারির আঘাতে মৃত্যুর' 
সময়ে উক্তি করেছিলেন £/১198 | 1 1)9$6 067) 500০1 099] 8 ৫6৪19 
০৪), ন্ুইনিও আযাগামেমননের মতোও বিশ্বাসঘাতকতার শিকার। দুই 
নারী তাকে প্রলুন্ধ করছে, এমন কি তার জীবনও তাদের হাতে বিপন্ন। 

নাইটিংগেল শবটির ছুটি অর্থ। . সাধারণ কথ্য ভাষায় নাইটিংগেলের অর্থ 
গণিক। ৷ অর্থাৎ সুইনি গণিকাদের খগ্সরে পড়েছে । আর একটি অর্থ প্রাচীন 

গ্রীক রূপকথা থেকে উদ্ধার করতে হবে। ফিলোমেলা আর প্রকনি নামে ছুটি 
বোন ছিল। গ্রকৃনির বিয়ে হল রাজা টেরিয়াসের সঙ্গে। টেরিয়াস 

কামার্ত হোয়ে ফিলোমেলার উপর পাশবিক অত্যাচার করে, এবং যাতে সে 

কাউকে তার লজ্জা আর অসম্মানের কাহিনী না বলে দিতে পারে তাই তার 

জিভ কেটে দেয়। ফিলোমেল] সঙ্ষেতে তার দিদিকে ব্যাপারটি জানায়। 
তখন তারা দুজনে টেরিয়াসের ছেলেকে কেটে তার মাংস টেরিয়াসকে খেতে 

দেয়। তারপর টেরিয়াস হোল একটা “ছুপি*, ফিলোমেলা হোল 
নাইটিংগেল, আর প্রকৃনি সোয়ালো পাধীতে রূপাস্তরিত হল । 

দক্ষিণ আমেরিকার প্লেইট নদীর ধারে একটি মদের দোকানে স্ুইনি ফুতি 
করবার জন্যে এসেছে। তার দেহ মন সবই পশ্তর মতো। সেজেব্রা, 
জিরাফ, আর ওরাংওটাংয়ের সমন্বয়। সঙ্গে তার ছুটি গণিকা। প্রথমটি 
অনামিকা । 41)6 1951801) 1) 0106 90910181 ০৪১০, অর্থাৎ স্পানিশ 

পোষাকে সঙ্জিত! নারী। আর ছ্বিতীয়জনের নাম র্যাচেল, যার কুমারী নাম 
ছিল র্যাবিনোভিচ। এরা! ভুজনেও পশুচরিত্রের । র্যাচেল 

[68218 2 006 815068 1010 10001061008 1081৪. 

স্থইনি এবং তার দুই গণিক। বর্তমান যুগের নিক্ষলতার প্রতীক | এরা ফোন 
জীবনে বিশ্বাসী ৷ কিন্তু সন্তান উৎপাদন তার! করতে চায় না। আসলে 
এবুগে বন্ধ্যাত্ব সুপ্রকট। কারণ আকাশের তারা অরিয়ন ও সিনিয়াস, 
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যাদের কাজ ছিল নীলনদ প্লাবিত করে জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা। 

আজ তারা স্তব্ধ । প্রাচীন মিশরে একটি উৎসব প্রচলিত ছিল । আযাডনিস 
এবং আযাফ্রোভিটের যৃত্তির পাশে নান! প্রকার পাক। ফল রেখে দেয়া হোত। 

সে সবই ছিল প্রাণশক্তির দ্যোতক । আজ তার বদলে রয়েছে 
(01870595, 7381191095 ৪170 180 1)0056 519,065. 

দুটা গণিকার একই উদ্দেস্। প্রচুর মন্ত পান করে তারা সথইনিকে হত্যা 
করতে চায়। অনামিকা তার কোলে বসতে গিয়ে টেবিল উন্টে ফেলে 

দিল। অনবরত সে হাই তুলছে। সমগ্র সমাজই তো হাই তুলছে । হাই 
তো! এ ফুগের প্রতীক। স্ুইনির জীবনের আশঙ্ক। প্রাকৃতিক প্রতীক দিয়ে 
সূচিত হচ্ছে। চাদ ঝঞ্জাহত, অরিয়ন অন্ধকারে ঢাকা, সিরিয়াল মেঘাচ্ছন্ন, 
সমূত্র নিস্তব্ধ । দাড়কাকের অশুভধ্বনি আমাদের ল্মরণ করিয়ে দেয় ম্যাকবেখের 
প্রাসাদে যখন নিহত হবার জন্তে রাজ! ডাকঙ্কান এসেছেন । উইলিয়ামসন 

বলেন যে, আকাশের তারার সঙ্গে প্রাচীন রূপকথার যোগ আছে । সেই মত 

অনুসারে নুইনির নারীর হাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা । 
মদের দোকানের মালিক বাইরের একটি লোকের সঙ্গে কথ৷ বলছে। 

মনে হোচ্ছে, ম্যাকবেথ যেন ব্যাঙ্কোকে হত্যার উদ্দেস্তে আশুতায়ীদের সঙ্গে 

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । নুইনিকে ফল দেয়া হল। সে তা গ্রহণ কোরল না। তাই 

থেকে মনে হয়, সে একটু সতর্ক হয়ে উঠেছে। 

এলিয়ট অতীতের বপকথা আর বর্তমান সভ্যতার দীনতার মধ্যে একটি 

সেতুবন্ধন রচনা করেছেন । যেমন ধরুন, আ্যাগ'মেমননকে তার স্ত্রী হত্য 
করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক শিকারী অরিয়ন কামুকতার জন্তে প্রাণ 
হারিয়েছিল । 0776৫ 5906? কথাটির তাৎপর্য হল, প্রাচীন যুগে 

59915. ৮৮০০৫ ব1 ডায়ানার পবিজ কুজে 1)07790” বা বাকা চাদের নির্দেশে 

বৃদ্ধ পুরোহিতকে হত্য কর! হোত । 
অতীত ও বর্তমানের যোগন্ুত্র হোল নাইটিন্গেইল । যদি নাইটিন্গেইল 

গণিকা অর্থে ব্যবহৃত নাই হয়, তাহোলেই অর্থ টি অধিক বোধগম্য হবে। 

নাইটিন্গেইলের অপূর্ব কঞ্ঠ। কিন্তু তার হৃদয় নেই। রাজ আযাগামেমনন বা 
পবিভ্র কুধের পুরোহিতের হত্যার সময়ে নাইটিন্গেইল সমান নিস্পৃহতার সঙ্গে 
গানও করেছিল আবার ঝিষ্ঠাত্যাগও করেছিল । তাই সাধারণ মানুষ হুইনির 
জীবনের আশঙ্কাতেও নাইটিন্গেইল একাস্ত নিম্পৃহ। 

কিন্ত তবুও অতীত ও বর্তমানের বহ সাদৃশ্ত সত্বেও কোথাও একটা পার্ক 
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আছে। প্রাীন যুগের মৃত্যু নিতান্ত নিম্ষল হয়নি । ফিলোমেল! কতো 
অপমান সহ্য করেছে । সেই অপমান আর মৃত্যুর ফলে লে অপূর্ব কণ্ঠের 
অধিকারী হয়েছে । আযাগাষেমননের মৃত্যুর পর তার ছেলে অরিষ্টিস মাকে 

হেতা। করে প্রতিশোধ নিয়েছিল । তারপর যখন তাকে [1765 বা ভয়ঙ্করী 

“দেবীরা হত্য! করবার উদ্দেপ্তে তাড়া করেছিল, তখন আ্যাপলো, আযারিও- 

প্যাসাস, এবং প্যালান আযাথেনির সাহায্যে সে উদ্ধার পেয়েছিল, আর ভয়ঙ্করী 

দেবীরা করুণার প্রতিযৃত্ি হয়েছিল। আর বৃদ্ধ পুরোহিতের মৃত্যু তো 
আবার আর একটি নব জীবনের উত্তরণ । জেমস ফেজার তাঁর 'গোল্ডেন বাউ, 
গ্রন্থে লিখেছেন, ডায়ানার পহিত্রকুপ্রে একটি বুক্ষ ছিল। তারই চার পাশে 

একজন মুক্তকোষ পুরোহিত ঘুরে বেড়াত। সর্বদাই সে অপেক্ষা করে আছে, 
কেউ তাকে আক্রমণ করবে। এই পুরোহিত তার পূর্বের পুরোহিতকে হত্যা 
করে নিজে পুরোহিত হয়েছিল, একেও হত্যা করে আর একজন পুরোহিত 
হবে। যতদিন না তার চেয়ে শক্তিধর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসে তাকে হত্যা 
করে, ততদিন সেই পুরোহিত থাকবে । তার ফলে প্রাচীন.যুগে খিনাশের 
অন্তরালে বৃহত্তর জীবনের বীজ লুক্কায়িত থাকত। কিন্তু বর্তমান যুগে শুধুই 

দৈন্ত, ধংস আর শিক্ষলতা | কারণ যৌন জীবন শুধূ সম্ভোগের জন্তে, নতুন 
জীবন প্রকাশের জন্যে নয়। 



সপ্তম পরিচ্ছেছ 

চি ওকে কল্যাণ 

১৯২১ খুষ্টাব্বেব ডিসেম্বর মাসে এলিয়ট প্যারিসে গিয়ে এজরা৷ পাউওকে 

শদি ওয়েষ্ট ল্যা্ড-এর পাওুলিপিটি পড়তে দিলেন। পাউণ্ডের শব্কি সমন্ধে 
তার অগাধ বিশ্বাস । পাউগ পড়ে বুঝলেন, নব যুগের শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব 
হয়েছে । কিন্তু ক্যব্যটি সম্থ খনি থেকে পাওয়। ছ্যাতিময় হীরক । একে একটু 
পরিষ্কার করতে হবে। পাউণ্ড কবিতাটির সংশোধন করলেন। সরৃতজ্ঞ 
এলিয়ট বললেন “11010. ৪ 01015 0£ ৪০০৫ 100. 680 72552895”, «দি 

ওয়েট ল্যাণ্ড "১০০০ এ পরিণত হয়েছে। 

পাউও মূল কাব্যের অনেকটাই বর্জন করেছেন । ১৯৬৮ খুষ্টাঝে যূল কাব্য 

ও সংশোধন একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। 
“দি ওয়েস্ট ল্যাণ্, প্রথম প্রকাশিত হয় এলিয়ট-এরই সম্পাদিত “দি ক্রাই- 

টেরিয়ন” পত্রিকায় । আমেরিকার “দি ডায়াল' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এই কাব্যটির 
জন্যে এলিয়টকে ছু হাজার ভলার পুত্রস্কার দেন। নিরভিমান এলিয়ট 

বলেছিলেন, এ পুরস্কার পাউণ্ডের প্রাপ্য । অসাধারণ নম্রতা । 

১৯২২ খুষ্টাব্বের ১৫ই ডিসেম্বর নিউইয়র্কের বোনি আও লিভারিট প্রকাশন 

সংস্থা! “দি ওয়েট ল্যা্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। ইংল্যাণ্ডের হোগার্থ 
প্রেণ প্রকাশ করেন ১৯২৩ থৃষ্টাবের সেপ্টে্ঘর মাসে। 

কবিতাটি সম্বন্ধে এলিয়ট নিজেই বলেছেন £ *্ 1015 772 77/25/6 

42772 10 16116 10 ০৬1 16611705”, কিন্তু অন্যান্ত সমালোচকদের 

মতে, কাব্যটি এ যুগের নিখু'ত ছবি। কাব্যটি নিঃসন্দেহে ছুর্বোধ্য । তাই 
এলিয়ট কব্তাটি সহজবোধ্য করবার জন্তে কিছু 47068 লিপিবদ্ধ করেছেন । 

কিন্তু তাতে বোধ হয় পাঠকের বিশেষ স্থবিধে হয়নি । এলিয়ট এ সম্বদ্ধে 

লিখেছেন ৃ্ 
11790 26 0156 10650050001 €০ 000 ৫0৮1) ৪11 0106 16151610- 

49958 01 2) 00018660198, 101) & 19৬ 0 89110115006 £8188 01 

+91101098 91 205 5811851 0095185 ৯10 1880 8.0990.56৫ 1776 ০1 91581- 

-8119100-1005105 আওতাহ 10: ০2006 00 191106 776 7772945 7.27 

88 & 11016 ০০০%--০] 06 1909629 ০00. 18 0186 2969.12006 177 

7276 77821 200 10 276 072167207 180. 00 20158 চ1815৬৩7--10 



৬৮ টি, এস, এলিয়ট 

78৪ ৫48০0০160 (179 0125 1006172 2৪ £17001090161101% 181101 

0 1 86160 9০911 00 2508120 0185 10066 5 111 01091 (0 01086 

2 ভিজা 10015 198858 01 0117050 1880651, 16 005 25851 61086 

1069 66902006 (1)5 19100981089165 95098168020 ০1 009£785 501)0181 

81110 61586 15 5011] 010 ৬2৩৮ [০ 025. (08 29217) 272 70645.) 

“দি ওয়েষ্ট ল্যাও' প্রকাশের একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে । এজরা: 
পাউও্ড কবিতাটির কথ! জানতে পেরে লিখেছিলেন : “এলিয়ট উনিশ পাতার 
একটি সুন্দর কবিতা লিখেছে । কিন্ত আর কবিতা লিখতে পারছেনা । ও'কে: 
লয়েড.স ব্যাঙ্ক থেকে যদি উদ্ধার করা যেত ।” 

আবার আর একটি চিঠিতে লিখলেন : “এলিয়ট ব্যাঙ্কে মোটে পাচশো 
পাউও পায়। অতো ক্লান্তির পর স্থইজারল্যাণ্ডে একটু বিশ্রামের জন্যে গিয়ে 
কাবিতাটি লিখে ফেলল । ইংরেজী ভাষায় এটি সেরা৷ কবিতার অন্যতম |” 

পাউণ্ডের সঙ্গে “দি ওয়েষ্ট ল্যাও্'-এর নাড়ীর যোগ। এলিয়ট যাতে তার 

যোগ্য মর্ধাদায় গ্রাতিষ্ঠিত হোতে পারেন, তার জন্তে পাউণ্ডের বিশ্রাম ছিন 
না। পাউগ্ প্রচুর সংশোধন করে কবিতাটিকে প্রকাশযোগ্য করে তুললেন । 
এলিয়ট কতজতার সঙ্গে বলেছেন £ পু 51001 ৮1151) 01)6 19106 [901101- 

11118 0 10 6০ 062 101559616৫ 258 11126109015 ০%109196 ০: 

2১০০0৫১8 0110108] £9211715.% 

১৯২২ থুষ্টাব্ধের জুলাই সংখ্যায় “দি ডায়াল” পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত 

হোল । এর জন্তে যে এলিয়ট পুরফ্কার পেলেন সে কথ! পূর্বেই উল্লেখ কর! 
হয়েছে। সকল পত্রিকাতেই যে অনুকূল সমালোচন! বেরিয়েছিল, তা নয়। 
কিন্ত অনেকেই কৰি ও কাব্যটিকে অভিনন্দন জানালেন । এডমাও উইলসন 
“দি ডায়াল; পঞ্জিকার ডিসেম্বরের সংখ্যায় লিখলেন £ 

“অনেক ক্রটি থাক] সত্বেও এলিয়ট আমাদের যথার্থ কবিদের অন্ততম ।--* 
হ ৫০৪০৫ /1)561951 (10.572 15 ৪ 80915 901)617 29912) ০ ০091 

19080) ৮5 ৪ 9010,6912)9919,7 4৯171911920, ড717801) ৫19191855 ৪০ 

10818 2100 50 ৬৪160 &, 109881615 01171161891) 9189,” 

/455155 (25416 গ্রন্থে উইলসন লিখেছেন £ “ডা1)515 5০705 ০01 6৬০ 

016 917651 117651186917068 ০0 (15 51061 86061801910 169৫ 216 

77251622274 1010 01901028585 01? 18881706515 055 5০00106 1980. 

18008178850 & 10065 



দি ওয়ে ল্যাগ ৬ 

ই, এম, ফর্ষ্টার লিখলেন : "1, 711005০0110 128100015119 7%2 

7755 12712 1085 1086 & 20101090100 10010165510 010 (11670) 270 

81501) 61)6170 716918519 (186 1০০৫ 01165 09906৫....735 15 006 1008 

28100116211 20601901০01 (17511 ৫85০ 

“দি ডায়াল” ' পত্রিকার সম্পাদক মেগডেস “দি নেশন" পত্রিকায় 

লিখেছিলেন £ 

“ঢা 11] 06 17016199016 101 00096 170 17855 10705/19065 

401 21700191268 7০011 01 ০001 1006, 1৬1. 09995 17/5565, 00 

(1911710 010176 (/0 1056501061 :2272 74515 22716 15, 10 2 561098, 

8115. 11756151011 8110 [186 0012)109191776101 01 07179556515 2 16881 

1720165, ৬/6 178৬5 117 107)5555 056 7061 06516521660, (01710 

408109/20, 92৬01111775 0176 1721571255 স101010 15 150 1017591 (18188- 

20101020165 1010 0662009, 200 11) (196 91705 10010761695. ৬6 1285 

21776 77/25151 22716 50105 10019280101 0 1106 1171/61 1866 01 

88101) ৪ 10০9০,” 

এলিয়টের সমগোত্রীয় কবিগোষ্ঠী বিশ্বাস করতেন, ছি ওয়েট জ্যা 
তাঁদের কাবা সম্পঞ্চিত চিস্তা ভাবনার প্রতীক । তাই একই সঙ্গে যদি কবিতাটি 
অতলাস্তিকের এপারে আর ওপারে প্রকাশিত হয়, তাহলে নবকাব্য 

আন্দোলন ত্বরাদ্িত হতে পারে ৷ পাউও লিখলেন “51105 77725451472 

15 2 [10101 1116 119016102501) 06 0106 4080৬017820, ০0 001 

20000 65091110010, 9118096 1900. [6 5170. 065 0200118176৫ 

€1015 ড 921. 

মাত্র কয়েকটি পাতার কবিত। | এলিয়ট সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন । তাই 
কলেবর বৃদ্ধির উদ্দেস্টে কিছু €966৪” সংযোজিত করলেন । “0৫65, কিন্তু 

অনেক আগেই রচিত হয়েছিল । 
এলিয়টের আমেরিকান ও ইংরেজ বন্ধুদের অনেকেই “০৫৩%-এর 
সংযোজন সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করতেন। র্ুম্সবেরী গোঠীর রোজার 
ফ্রাই বলেছিলেন যে, কবিতাটিকে একটু ্থবোধ্য করবার জন্যে 41০:6৪-এর 
প্রয়োজন ৷ এলিয়ট এ সম্বন্ধে লিখেছেন £ 

“17350 05 28 )%1 01156 7061] 5855 1091 1 আ2৪ [২0261 

কও ৯170 505558160৫ 1986 91)010 ৫০ 10165 1০ (06 00910). ছু 



৭ টি, এস, এলিয়ট 

16106127961 158.011)6 16 2090 2100০ (0 1,5012810 20৫ 

২11511018 ৬০০1 06601:5 0105% 561 520 26 010. [ 1010৬ 11586 

006 170168 9/915 20৫6৫ 210. 9/০19 01 8001) 10106101) ৪5 1176 [00120 

05 105916 5521060. 1১81019 10176 91001) 6017 0০901 1010. 

লেনার্ড উল্ফ এবং তার স্ত্রী ভাজিনিয়। এলিয়টের কাব্য প্রকাশের ব্যাপারে 
অকু্ সহযোগিতা! করেছেন । তাদের হাতে চালানে। প্রেসই একমাত্র সম্বল । 

তাই ১৯১৭ খুষ্টাব্ের তারা যখন এলিয়টের 'পোয়েম্স” প্রকাশ করলেন, তখন 
তার! জানতেন যে ব্যবসায়িক দিকে এটি মুল্যহীন। ১৯২৩ খুষ্টাবেও তার! 
একই কারণে “দি ওয়ে ল্যা্ প্রকাশ করেন। কারণটি সম্পূর্ণ প্রীতি ও 
সৌহার্দের । আর তার সঙ্গে বিশ্বাস। তাঁরা আস্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন, 
এলিয়টের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল । 

চারশো ষাট কপি প্রকাশিত হোল । প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য চার শিলিং 
ছ পেন্স। ইংল্যাণ্ডে প্রকাশ করলেন উলফ দম্পতী। কিন্তু প্রচার করলেন 

পাউও। এদেশে ওদেশে তার বিপুলসংখক বন্ধু । 

ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত “দি ওয়েট ল্যাণ্'-এর কোনে! কপি ধারা ্বচক্ষে 
দেখেছেন, তারা জানেন, কত ছাপার ভুল। অথচ এলিয়ট স্বয়ং প্রুফ 
দেখেছেন। নিউ ইয়র্কে 'বোনি আযাড লিভারিটঃ যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, 

তাতে ছাপার ভুল বলতে গেলে নেই। 
“দি ওয়েষ্ট ল্যা্ত বিশ্বের জ্ঞানভাগ্ডারে সমৃদ্ধ। এলিয়ট কোন্ কোন্, 

লেখক ব1 রচনার কাছে খণী তার একটা বূপরেখা দেয়া চলতে পারে। 

আধুনিক যুগের লেখক থেকে প্রাচীন উপনিষদ্ পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর সচ্ছন্দ বিচরণ। 
বদলেয়ার, ম্যালার্ষে, জুলস লাফোর্গ, শেক্সপীয়ার, মারলো, ওয়েবট্রার, মিডলটন, 
কীড, চ্যাপম্যান, অডিও, দাস্তে, হেনরী জেইম্স, বাইবেল, এফ, এইচ, ব্রযাডলে, 

এজর। পাউও, ফ্রয়েড, কুমারী ওয়েষ্টন, এবং ফ্রেজার সকলেরই কাছে 
এলিয়টের প্রভূত খণ। 

“দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড ফ্রয়েডের কাছে খনী এই কারণে যে যুদ্বোত্তর যুগে 

 মনোস্তত্ব ও যৌনতত্ব সম্বন্ধে ফ্য়েডের উল্লেখষোগ্য অবদান | এলিয়টের কাব্যের 
মূল কথা__যৌন অক্ষমতা বর্তমান যুগের আধ্যাত্মিক অংক্ষয়ের প্রতীক। 
কুমারী ওয়েষ্টনের “17071 76541 10 70772702-এ প্রাচীন যুগের নৃতত্ব ও 

পুরাণ কাহিনী বিধৃত । এলিয়ট তার ৭9195 এ কুমারী ওয়েন সম্বন্ধে সম্রন্ধ 

উল্লেখ করেছেন । ৭] 199 50106111755 [11010819601 8960016 11. 
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01 (0586 00069) ৮ 100৬ 0৩ 580 10661 6৩ ্ 1890001. 

[155 0855 1180 ৪1700980 5168191 00018710112 (156 7062) 

109616,..] 810 1029866100..-0992056 2075 1109158 9611091019160 1176 

৮70175 10110 ০01 11165755% 200176 99610515 00 5901965. 1৫ 

৮789 1050, 2809 ৫9006, (192 হ 91500107082 01900600115 ৬011 

০ 10159 199915 ৬/98012 ) ০০৫৫ [16661721176 561) 80 108911% 

100017615 ০ 010 9৪. 110 89956 91956 960০1 1919 08105$ 21৫ 

006 77015 1911, 

কুমারী ওয়েষ্টন 2019 01811 এর কাহিনী উল্লেখ করেছেন । স্ুমেরিয়- 
ব্যাবিলনীয় কাহিনীতে থামুজ (778107702 ) অসিরিস (05119 ) আযডনিস 

(9115 ) এবং আযাটিস (4১:05 ) প্রভৃতি যে সব দেবতাদের কথার উল্লেখ 

আছে, তাঁরা সকলেই মাঁটার উর্বরতা সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। “হোলি গ্রেইল'ও তাই। 
মধ্যযুগে আর্থার ছিলেন রূপকথার রাজা । তার একশ পঞ্চাশ জন নাইট 

বা বীর অন্চর ছিল। তাদের মধ্যে বারোজন ছিল সবচেয়ে সেরা । এই 
নাইটদের বল! হোত রাউও টেখল? । আর্থারের ধিভিন্ন কাহিনী থেকে জান! 

যায় যে, তার অনেক নাইট [701 (31981 এর সন্ধানে বেরিয়েছিলেন ৷ 13015 

0911 কথাটি এসেছে “5825 7521, থেকে । 98118 এর অর্থ রক্ত, 169] এর 
অর্থ যথার্থ, অর্থাৎ যীশুর যথার্থ শোনিত। যাশুর ক্েশবিদ্ধ হবার পূর্বের রাত্রে 
শেষ ভোজে (1.95% 58199] ) যীশু যে পাত্রে পান করেছিলেন, তাকে বলা 

হয় 17015 01811. তিনি বলেছিলেন, রুট হোলো তার 8০9৫, আর পানীয় 

হোল ত্বার শোনিত। 

ইংল্যাণ্ডে এ পবিভ্র পাত্টি নিয়ে এলেন জোসেফ অব. এরিম্যাথিয়া । বু 

শতাব্দী ধরে সেই পাত্রটি হারিয়ে গেল। যে খুষ্টান নাইট দেহে এবং মনে 
সম্পূর্ণ পবিত্র, সেই এঁ পাত্রটিকে খুঁজে পাবে । কোনো এক কিন্বদস্তী অনুসারে 
স্যার গ্যালাহাড পাত্রটি খুজে পেয়েছিলেন । আবার অন্য এক মত অনুসারে 

স্যার পাপিভাল বা স্তার পার্সিফাল পাত্রটির সন্ধান পেয়েছিলেন । 

পান্রটি ছিল “ফিশার কিং নামক রাজার ততাবধানে । রাজার দেহে ছুরা- 
রোগ্য ক্ষত। সে কোনে ব্যভিচারে লিগ্ত ছিল। তাই এই শাস্তি। কেউ 

বলে তার সৈনিকের একদল সন্নযাসিনীর উপর পাশাবিক অত্যাচার করার 

ফলে রাজার এই ছুর্ভোগ । পবিত্র পাত্রটির স্পর্শে রাজ। রোগমুক্ত হতে পারে । 
কিন্ত রাজ! অপবিক্র। তাই সে আরোগ্য লাভ করতে পারছে না। 
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রাজা হলো! যৌনশক্তিতে অক্ষম । তার রাজ্যে ছুতিক্ষ, অজন্মা, খরা 
দারিত্র্য। তাই সেই রাজ্যের নাম “দি ওয়েষ্ট যাও, বা পোড়া মাটি। রাজা 

আশা করে আছে, একদিন কোনো! পবিজ্র নাইট, অর্থাৎ স্তার পাসে ফাল বনু 
বাধাবিক্ন অতিক্রম করে চ্যাপেল পেরিলাস ( 0961 75111085 )এ গিয়ে যে 

বর্শ। দিয়ে যীশুকে বিদ্ধ করা হয়েছিল এবং ছুর্গে যে সব প্রতীক ঘ্নয়েছে, তা 
দেখে সছুত্তর দিতে পারবে । চারটি চরিত্রের অবতারণা হয়েছে এইরূপ কথায় । 
ফিশার কিং,বৃদ্ধ1 সিবিল (94091), পার্সেফাল এবং পাজ্বাহিকা একজন তরুণী | 

সছুত্তর দিতে পারলে রাজার দেহ ধুয়ে দিলে সে আবার হারানে! স্বাস্থোর 
'অধিকারী হোতে পারবে । অনুর্বর ধরণীতে আবার সতসঞ্জীবনী বৃরির অজশ্র 

ধারা নেমে আসবে । রাজার পুনর্জন্মের সঙ্গে রাজ্োর পুনর্জন্ম হবে । রাজার 

যৌন ক্ষমতা নষ্ট হয়েছে, কারণ উৎপাদনের উদ্দেস্তে যৌনকার্ধ কর! হয়নি । 
করা হয়েছে পণুস্থলভ উল্লাসের জন্যে । 

পবিত্র পাত্র এবং বর্শা নারী যৌনাঙ্গ এবং পুরুষ যৌনাদের প্রতীক । এই 
ভুটার মিলনের ফলে ধরণী সরস ও শশ্যশ্তামলা হোয়ে উঠবে। 

কুমারী ওয়েষ্টনের গ্রন্থের সঙ্গে ফ্রেজারের "গোল্ডেন বাউ”-এর (276 

79147 8০48% ) গ্রচুর সাদৃশ্ত । ফ্রেজার বলেছেন, এডনিস, আযাটিস, এবং 

অপিরিস প্রভৃতি দেবতা ডাইওনিসাসের মতোই ধরণীকে উর্বর করার 
অধিষ্ঠাত দেবতা । প্রাচীন গ্রীক রূপকথ। থেকেই খৃষ্টান কাহিনীকারের! যুল 
'তথাটুকু সংগ্রহ করেছেন । 

13015 02811 এবং টিরেসিয়াস-এর (11155185 ) কাহিনী অচ্ছেষ্ঠভাবে 
গ্রথিত। এলিয়ট বলেন, “1781 শ1755185 5568 15 076 508621106 

০1 01)6 1১016 7০০12.” টিরেসিয়াসের উল্লেখ পাই সফোক্রিসের 'ইডিপাস 

রেক্স (7%6 09৫245 22১) নাটকে । ইভিপাল ভ্রমক্রমে তার পিতাকে 
হত্যা করেন, এবং মাতাকে বিবাহ করেন। তারই ফলে ধিবস রাজ্যে 

৷ অনাবৃষটি, ছভিক্ষ, আর মহামারী । কারণ অহ্থসন্ধানে-বন্ধপরিকর ইডিপাস 

হুর্ধদেবতার কাছে দূত পাঠালেন। আর অন্ধ ভবিস্ততবক্তা টিরেসিয়াসকে 
আমন্ত্রণ জানিয়ে তার কাছ থেকে কারণ জানতে চাইলেন। টিরেসিয়াস 
নুম্পষ্টভাবে বললেন, ইডিপাস সম্পূর্ণ দায়ী। নিদারুণ সত্য যখন উদ্ঘাটিত 
হোল, তখন ইডিপাস নিজের ছুটি চোখ উপড়ে ফেলে চিরদিনের মতো নিজের 

রাজ্য ত্যাগ করে প্রায়শ্চত্তের সাহায্যে নিজের সমস্ত পাপ ধুয়ে মৃছে 
ফেললেন । 
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এলিয়ট টিরেসিয়াসকে নতুন পটতৃমিকায় উপস্থাপিত করলেন 1 টিরেষিয়াস 
একাধারে পুরুষ ও নারী, বর্তমান এবং অতীত । পুরুষ ও নারীর উভয় 
শক্তিতে তিনি সঞ্জীবিত। তার উপর তিনি ভবিষ্তুৎ বক্তা । তিনি দৃষ্টিহীন, 
কিন্তু ভবিষৎ সুম্পষ্টভাবে দেখতে পান । কোন্ সেই আদিম অতীত থেকে দূর 
ভবিস্তৎ পর্বস্ত সবই তার নখদর্পণে । সবযুগের মানুষ তাঁকে উপেক্ষা করেছে। 
তিনি কিন্ত মানুষের সর্ববিধ ছঃখ নিজের ছুঃখ বলে বরণ করেছেন । তিনি 

মান্ষের সমব্যথী, কিন্তু সেই সঙ্গে নিরাসক্ত । মানুষের _অহমিকা, আর মোহ, 

তার ব্লীবতা ও আত্মতৃপ্তির উপর আঘাত হানতে এতোটুকু ছিধাবোধ করেন 

না। টিরেসিয়সের চেতন! প্রবাহে পৃথিবীর ইতিহাস ধরা দিয়েছে । তিনি 

অন্ধ। তাই কান দিয়ে আর্তনাদ, ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস, সঙ্গীত, আলাপ, প্রলাপ, 
প্রেমিক প্রেমিকার কলোচ্ছাস সবই শুনছেন । 

তিনটি এওয়েষ্ট ল্যাও্ডএর কথ। এলিয়ট লিপিবদ্ধ করেছেন । একটি 

ইডিপাসের রাজ্য যিবস, আর একটি কিং ফিশারের রাজ্য । আর তৃতীয়টি 
বাইবেলের “এক্লেজিয়াষ্টিস এবং “এজিকেইল”-এ বণিত এমাউস সহর। 

এজিকেইল টিরেসিয়াসের মতো| ভবিষ্যৎবক্তা । তিনি বেদনা ও ক্ষোভের সঙ্গে 

লক্ষ্য করেছেন, ইসরাইলের অধিবাসীর1 পৌত্তলিকতা ও নানাবিধ অশুভ কর্মে 
নিমজ্জিত । ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস ফিরে এলেই তাদের ছুষ্টগ্রহের অবসান হবে। 

এজিকেইল-বণিত ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে “৫92 ££০৪” পাপের প্রতীক। কিন্তু শুভ 
বুদ্ধির উদয় হোলে “1680 06০, “21960. 016০,-তে মঞ্জুরিত হোয়ে উঠবে। 

এজিকেইল “৫15 ০91)9$ এর কথ৷ উল্লেখ করেছেন । এলিয়ট এই প্রতীকটি 
চারবার ব্যবহার করেছেন । 

তিনটি ওয়েট ল্যা্ডের সঙ্গে আর একটি ওয়েষ্টল্যাও সহজেই যুক্ত। তা৷ 
হোল আধুনিক পচ। গল] সমাজ 'ও সভ্যতা | প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইয়োরোপ 
সব দিক থেকে কিক, মুঘূর্য। এলিয়ট সত্যন্রষ্টী কবি। প্রাচীন অতীত থেকে 
বর্তমান যুগ সবই তার দৃষ্টিপ্রদীপে ধরা দিয়েছে । তিনি জানেন, সব যুগেই 
সভ্যতা ছিল বন্ধ্যা । প্রতিঘুগেই যৌন বিকার ও ব্যভিচারের লীঙা। পাপ 
সীমাহীন ওদ্ধত্য। মাহ্ষ ধর্স সাধন! প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ, ও বেদনার মধা 
দিয়ে মহুত্তত্বের হ্ৃত গৌরব ফিরিয়ে আনবে। আধ্যাত্মিক দিক থেকে 
ইয়োরোপ একটি বিরাট অনাবাদী প্রান্তর | 

'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড কবিতাটি একটি 67181871. দিয়ে সুরু । ল্যাটিন কবি 

পেট্রোনিয়াস-এর শ্যাটিরিকন-এ (5407709% ) সিবিল বা৷ ভবিস্তৎ দৃষ্টি সম্পন্ন 
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নারীদের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। এদের একজনের নিবাস ছিল কুমিতে । 

আযপলো!র প্রেয়সী হওয়ার জন্যে তিনি অমরত্ব লাভ করেছিলেন । কিন্তু 
চির যৌবন লাভ করেন নি । তাই সর্ধদা মৃত্যু কামনা করতেন । আমনা এই 
যুগের মান্য সর্বদাই মৃত্যু কামনা করছি। বর্তমান যুগে মান্য জীবন্ম'ত। 
তার কোনো আকাজ্ষাই নেই। ধর্মে বিশ্বাস না থাকার জন্যে তার আবেগ 
ভ্তিমিত। মনের দিক থেকে সে ম্ৃত। আধ্যাত্মিকত তার মনে সাড়া 
জাগায় না । যৌনসভোগ ব্যবসায়ের স্তরে নেমে গেছে । প্রেম আজ উপহাসের 
বন্ত। মানুষ অন্ধ গলিতে পথ খুঁজে না পেয়ে দিশেহার] । 

| 0011710 ০ 216 11190521195 

ড/17915 0109 ৫920. 27917 1951 [17611 00195. 

4 যৌন বিকার ইয়োরোপ্রে অভিশাপ ৷ যাস্ত্রিকভাবে নরনারী যৌন জীবন 
যাপন করে। সেখানে আনন্দ নেই। স্থ্টির উন্মাদনা নেই। সর্বত্র সমরতির 
বিভীষিকা । 

“দি ওয়েষ্ট ল্যা্ একটি করুণ ও ভয়ঙ্কর সামাজিক চিত্র। এলিয়ট শুধু 
কবি ও শিল্পী নন। তিনি ধর্ম সংস্কারক, এমন কী সমাজ সংস্কারকও বটে। 
শুধু বর্তম+ন যুগের অসংখ্য ক্ষতের প্রতিই তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ণ করেন 

নি। তিনি সমাধানের কথাও বলেছেন । তিনি বলেছেন, প্রত্যেক যুগেই 

মানুষ দিশেহারা । কিং ফিশারের রাজ্য পতিত জমিতে পরিণত হোল । 
রাজ! ইডিপাসের রাজ্য শ্বশানে রূপান্তরিত হোল। এজিকেইল ও আইসায়। 
এমনই এক প্রেতভূমির বণনা করেছেন । যুদ্োত্বর যুগেরও একই অবস্থা । 
অতীতে মানুষের পাপের জন্যে অনুশোচনা হোত । ঝঞ্ধাবিহ্ষুন্ধ জীবনে ধর্ম- 
বিশ্বাস ছিল তার আলোকবতিকা। প্রায়শ্চিত্তে তার মন শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হয়ে 
উঠেছিল | তাই প্রাচীন যুগের ওয়েষ্টল্যা ধর্মের যাদুষ্পর্শে বর্ণে গন্ধে, প্রাণের 
উচ্ছ্বাসে, চৈতন্তের মহিমায় মহীয়ান হোয়ে উঠেছিল। 

কিন্তু এ যুগে মানুষ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে । শুষ্ক জীবনে প্রেম 
করুণ। ধারায় নেমে আসছে না। কিন্তু এলিয়ট অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেন, 

এ যুগের সম্বন্ধে এই শেষ কথা নয় । 
আছে ছুঃখ, আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে । 

তবুও শাস্তি, তবু অনস্ত, তবু আনন্দ জাগে । 

এলিয়ট “দি ওয়েষ্ট ল্যাও'এ শুধুই নৈরাশ্তের বাণী উচ্চারণ করেছেন, . 



দি ওয়েষ্ট ল্যাও | শত 

একথা সত্য নয় ম্যাথু আর্নন্ড গ্যেটে সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন, তা৷ এলিয়ট 
সন্বন্ধেও প্রযোজ্য। 
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ছুঃখ, যঙ্ত্রণা, অনুতাপ হারানো মহত্ত্ব ফিরিয়ে আনবে । চারিদিকে রুদ্র 

দহন। কিন্তু কালো মেঘের প্রসন্ন ছায়া দেখা দেবে। “দত্ত”, “দয়ধ্বম্, 
'দাম্যতঃ__উপনিষদের এই তিনটি বাণী মানুষকে উদ্ধ্ধ করবে। এলিয়টের 
কাব্যে এই সুরই চিরায়ত চিত্রাপিত। 

অনেক সমালোচক অন্থযোগ করেছেন, “দি ওয়েষ্ট ল্যাও্ঃ একটি স্ুসন্বন্ধ' 

কাব্য নয়। হেলেন গার্ডনার বলেছেন--*০০ 816 1201..,1001716 81 £ 

০1016 00৫ 010 ৪, 80118] 0 ৪100 00৮. সাধারণ পাঠকের কাছে: 
সিঃসন্দেহে মনে হোতে পারে যে, কাব্যটি এলোমেলো । এর অগ্রগতি প্রাতি 

পদে পদেব্যাহত । অনেকখুলো 1050) বা রূপকথার অবতারণ। কর! 

হয়েছে কবিতাটির অগ্রগতি ব্যাহত করবার জন্যে নয়। ওয়েট ল্যাণ্ডের 

সার্বজনীনতা উপস্থাপিত করবার জন্যে। সব যুগই ওয়েষ্ট জ্যাণ্ডের 
যুগ- এই হোল এলিয়টের প্রতিপাদ্য । কবিতাটি নৈরাশ্ঠের বাণী দিয়ে সক, 

আশার বাণী দিয়ে সারা । কবিতাটির স্থরুতে আধ্যাত্মিক দৈন্যের বিভীষিকাময় 

চিত্র । উপসংহারে নবজীবনে উত্তরণের অভয্প বাণী। 

এলিয়ট 8১70৮০1$ বা প্রতীকের সাহায্যে ভার বক্তব্য উপস্থাপিত 

করেছেন । তিনি অজজ্দজ প্রতীক ও ৪1105101॥ ব! নিদর্শন ব্যবহার করেছেন । 

আই, এ, রিচার্ডস যথার্থই বলেছেন, এলিয়ট দি এ সব ব্যবহার না করতেন, 
তাহলে তাকে কাব্যে নয়, একটা মহাঁকাব্যই রচন1 করতে হোত, এবং তাতে 

বারোটি-_সর্গের একান্ত প্রয়োজন । প্রাচীন রূপকথা থেকে তিনি যে সব 
প্রতীক নিয়েছেন, তার সঙ্গে সাধরণ শিক্ষিত মানুষ অল্পবিস্তর পরিচিত। এ 

সবই জন্ম, মৃত্যু, আর পুর্ণজন্ম সম্পফিত । ফিশ্বার কিং, ইডিপাস, আর এজি- 

কেইলের কাহিনী সর্বজন বিদিত। প্রথমোক্ত দুটি কাহিনী কুমারী ওয়েষ্টন 

এবং ফ্রেজ্ার জনপ্রিয় করেছেন। ২০০1০ বা তৃণবিহীন পর্বত আমাদের 

আধ্যাত্মিক দৈন্তের গ্রতীক। “জল* কখনও বা ধ্বংসের কখনো বা পবিত্রী- 

করণ এবং উজ্জীবনের প্রতীক। আগুন একাধারে কামন। ও উজ্জীবনের 
প্রতীক। 

বাইবেল থেকে এলিয়ট ১8770651 ০: ৫99০9 4125 2২০০, 4106 

1979 6০900৩৪8, এবং “0০ ৫6৪৫ €:65 প্রভৃতি শবসভ্ভার গ্রহণ করে 



১০ টি, এস, এলিয়ট 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন অর্ব আরোপ করেছেন। 4018851309261 এবং 
4০18০156৮ শব ছুচীর নতুন অর্থবহ । 

কতগুলি প্রতীকে এলিয়ট গতাঙ্থগতিক অর্থ ব্যবহার না করে নতুন অর্থ 
আরোপ করেছেন। যেমন “5৫ £০০% এর অর্থ ঈশ্বরের কোপ ; 0:01061) 

99789181909, এর অর্থ অহঙ্কারে মত্ত মানুষের আধ্যাত্মিক পতন ; “০10197 

£17857 1)98115+ বর্তমান অন্তঃসারশুন্য যুগের প্রতীক । “৯ 82706 ০01 ০011688, 

বিকৃত যৌন জীবনের প্রতীক 547,0100011 13110809 91117716 ৫০৮1, এর 

অর্থ সভ্যতার অপমৃত্যু; জার্মান রাজকুমারীর দক্ষিণ দেশে যাত্রা বর্তমান 

-সুগের অবক্ষয়ের প্রতীক; তেল আর আলকাতরায় মলিন নর্দীটি বর্তমান 
জীবনের কদর্ধতার দ্যোতক ; সেই কদর্ধতার দেযাতনা রয়েছে ৭৪5 81157 

'স্/10615 ৫620. 27010 1095 01361 0092098% এও | ফিলোমেলার সঙ্গীতে 

নবজীবনের আহ্বান ? নারী টাইপিষ্ট যৌনসঙ্গম করে গ্রামোফোন বাজাতে 
লাগল । তার অর্থ যৌনজীবনের আধ্যত্মিক দিকটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিম্পৃহা। 
'“জ2006150. 800]805 0£ 01109, এর অর্থ য। কিছু হুন্দর ও মহৎ তার প্রাতি 

অনীহ]। 
আর একটি প্রতীকের ব্যাখ্যার প্রয়োজন । ্ট্যারট প্যাক" (18101 7801) 

এক প্যাক তাসের কার্ডের সমষ্টি। প্রাচীন কালে তাসের সাহায্যে মিশরের 

প্রাণদ! নীলনদের জোয়ার ভশাটার সম্বন্ধে বল! যেত। ম্যাডাম সমস এই 
তাসের সাহায্যে ভবিষ্যৎ বলে থাকে, পূর্বে ভবিস্তৎ বলা হোত সমগ্র দেশের । 

'আজ মানুষের কিছু কিছু গোপন তথ্য তিনি প্রকাশ করে থাকেন | ম্যাডাম 

'সমস্ট্রিস জিপসি সম্প্রদায়ের । অর্থাৎ ভবঘুরে । তালের চারিটি-চিত্র। তা 
'সবই “হোলি গ্রেইল থেকে নেয়া--পেয়ালা, বর্শী, তরবারি আর পিরিচ। 
পেয়ালা আর পিরিচ নারী যৌনাঙ্গের প্রতীক, আর বর্শা এবং তরবারি পুরুষ 
যৌনাঙ্ষ। 

তাসগুলি কয়েকজন চরিত্রকে উদ্ঘাটিত করছে । প্রথম চরিত্র হোল 
“ফিনিশিয় নাবিক । সে হোল উর্বর৷ শক্তির দেবতার প্রতীক । তাকে প্রাতি- 

বছর জলে বিসর্জন দেয়! হয়। তার ফলে হয় তার পুনর্জন্ম | তবে চোখছুটো 
মুক্তোয় পরিণত হয়। শেক্সপীয়ারের “দি টেম্পেষ্ট, নাটকে এরিয়েল তার 
সঙ্গীতে এই কথার উল্লেখ করেছিল । 

দ্বিতীয় চরিত্র হল “বেলাভোন* অর্থাৎ সুন্দরী রমণী । সে 7.9 ০1 07০ 
8২০০5, সেসব সময়ে যৌনক্রীড়ার স্থযোগসন্ধানী। লিওনার্ড দা ভিঞচি 
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অস্কিত ভার্জিন মেরীর একটি চিত্রের নাম ৬90০7718801 (18৩ 7২০০1, 

বেলাভোনার উল্লেখ পাব “4 82706 01 ০1)688,-এ | 

তৃতীয় চরিত্রের হাতে তিনটি যষ্তি। এ মানুষটি কিং ফিশার | সবহার! 
আধুনিক যুগের সে প্রতীক । তার তিনটি যষ্ঠি “দত্ত,” “দয়ধবম,, আর “দাম্যত'র* 
প্রতীক । দান কর, করুণ] কর, নিজেকে সংযত কর। 

চতুর্থ চিত্রটি হোল একটি চক্রের । সর্বদা চক্রটি ঘূর্ণায়মান । এ হোল এই 
যুগের মানুষের প্রতীক, যে সর্বদাই চঞ্চল, যে নিজেকে কিছুতেই নিয়মিত 
করতে পারে না। 

পঞ্চম চরিত্রটি ন্মার্ণা দেশের একচক্ষু বণিক। একদ] সে একই সময়ে 

ইয়োরোপে ধর্ম ও যৌন জীবনের আমদানি করেছিল । আজ ধর্ম নিঃশেষ, 
যৌন জীবনের সমারোহ । বনিকের একটি চক্ষু তারই প্রতীক । 

যষ্ঠ চরিত্র একটি ফশাসীকাঠে ঝোলা মানুষের । এ হোল যান খুষ্টের 

প্রতীক। 

সম চিত্রে মানুষের মিছিল তাদের জীবনে আনন্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই। 
তারা যেন কলের পুতুল । 

“দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ত কাবোর প্রথম অংশের শিরোনাম 2176 90118] 01 0105 

06৪৫, মৃতের সমাধি । মৃতের সমাধির তাৎপর্য উর্বরাশক্তির দেবতার মৃত্যুর 

পর তাকে সমাহিত করা । এর ফলে দেবতার পুনর্জন্ম হবে। কিন্তু বর্তমান যুগ 
এতই ক্রিন্ন যে, এবার দেবতার আর পুনরুখান সম্ভব নয় । আযাংলিক্যান 

চার্চের মত অন্তুসারে সকল মৃতব্যক্তিকে উত্থানের জন্যে উদাত্ত আহ্বান 

জানানো হবে। মুহূর্তের মধ্যে দেই জ্যোতির্ময় আত্মায় রূপাস্তরিত 

হবে। 
শীত খতু মৃত্যুর গ্রতীক। এপ্রিল মাসে বসস্ত জাগ্রত দ্বায়ে। সে 

সময়ে আধার নবজীবনের সাড়া । চসার তাঁর “ক্যান্টার বেরী টেইলস' এর 
ভূমিকায় এপ্রিলকে বলেছেন মৃতসন্তীবনী। কিন্তু এলিয়ট এপ্রিলকে 
407061165% আখ্য। দিয়েছেন । প্রকৃতি নবজীবন লাভের জন্যে আকুতি 

জানাচ্ছে । জন্মতে। সর্বদাই বেদনাদায়ক | কিন্ত ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের অধিবাসীরা 
দেহে ও" মনে পঙ্গু। তাই নবজীবন লাভের জন্যে তাদের যে সক্রিয়তা. 
প্রয়োজন, সেই কথা চিস্তা করে তাদের বেদন। বোধ তীব্রতর হয়ে উঠছে। 

টিরেশিয়াস ভ্রিকালজ অন্ধ খধষি। তিনিই বক্তা এবং দর্শক। তিনি 
শুনছেন জার্সান রাজকুমারী মেরীর প্রলাপোক্তি। তার বাড়ীঘরের প্রতি, 
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কোনো! আকর্ষণ নেই। সে তার বাপ মার কথ! মনেও রাখেনি ৷ একবার তার 
এক আত্মীয়ের সঙ্গে তার যৌনসঙ্গম হয়েছিল | গোটা! ছুনিয়াটাই এই 
রাজকুমারীর মতো! । লকলেই ছিন্নমূল । ধর্ম, সমাজ, অধ্যাত্মিকতা কোনো 
কিছুর প্রতিই মানুষের আকর্ষণ নেই। যদি মানুষ তার পরিবার, সমাজ ও 

'জাতির থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকে * তবে তার মানবিক দিক শুধু পন নয়, 
বিপর্যস্ত । তার আবেগ, নীতি, মন সবই স্তিমিত। শীতকালে সে দক্ষিণ 

দেশে অর্থাৎ ফ্রান্স এবং ইঙালীতে যায় শুধু শারীরিক আরামের জন্যে । 
টিরেসিয়াস বর্তমান যুগের পধালোচন! করে দেখলেন, এ সভ্যতা মানুষকে 

উন্নত করে না। চারদিকে নিম্ফষল পাথরের সমারোহ । কোথাও জলের শব্ধ 

নেই। নিষ্করুণ আকাশের দাখদাহ থেকে মুক্তির জন্যে কোন ছায়াঘন 

কুঞ্ণ নেই । ০২৪৫ 17০০ বা চার্চে, অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসে আশ্রয় পাওয়া যাবে। 

কিন্ত 'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি । জীবনের প্রভাতে মৃত্যুর করাল ছায়া 

মানুষের পিছনে, আর জীবনের সায়াহ্ছে সেই ছায়া তার সামনে । তার 

ভবিস্তৎ “৪ 1781060] ০ ৫9৮, একমুঠো চিতাভন্ম। একদা দেবদূত 

এজিকেইলকে পর্বতের চুঁড়োয় নিয়ে বলেছিলেন : হে মানুষ, তোমাকে 
আমি একমুঠো চিতাভম্ম দেখাব।, সব মানুষের তো একই পরিণতি। 
টিরেপিয়াস মানুষের সেই ভবিষ্যতের প্রতিই অঙলি নিদেশ করছেন । 

ওয়েষ্ট ল্যা্ডে প্রেম নেই, আছে মত্ত যৌন বাপনা। টিরেসিয়াস জার্মান 

সুরকার ভাগ.নার-এর (%/28797) ৭ট্রষ্টান আযাও ইচ্জুণ্ট” গীতিনাট্য উদ্ধৃত করে 

দেখালেন, এ যুগে অবৈধ প্রেম ও লালসার ছড়াছড়ি । ট্রিষ্টান সমুদ্রতীরে মৃত্যু 
শয্যায়। সে আকুল হয়ে অপেক্ষা করছে, কখন তার প্রেয়পী আসবে । কিন্ত 
ইন্ুণ্ট এলন। । সকল অবৈধ প্রেমের এই তো৷ শোচনীয় পরিণতি । 

আর একটি অবৈধ প্রেমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । কোনে প্রেমিক 

যৌবন-বিহ্বল মুহূর্তে যে লুন্দরী তরুণীকে বক্ষোলগ্ন করার সময়ে “ই99০1010 
£81] বলে আদরের ডাক ডেকেছিল, তাকে হায়াসিস্থ ফুলের স্তবক দিয়ে 

নিজেকে ধন্ত মনে করেছিল, পে তরুণীকে ভোগ করার পর অজানাদের ভীড়ে 
একেবারে হারিয়ে গেল। হহায়া[সম্থ' তো শুধুই দেহসর্বন্ব প্রেমের প্রতীক । 

যে কোন বড় সহরে গোপন অবৈধ প্রেমের সম্থঞ্ধজে ভবিব্যৎ বক্ণী ম্যাডাম 
লোপোর্িসের দেখ। মিলবে । সম্ভবত এলিয়ট সোসোহ্রিদ নামটি অল্ডাড 
হাক্সলীর “ক্রোম ইয়েলো” (07977215110 ) নামক উপন্তা থেকে 

ধনিয়েছেন। ম্যাডামের খুব ঠাওা লেগেছে । আর নানাবিধ অপকর্মের জন্তে 

”্স্ী 
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.€প পুলিশের শ্যেনদৃষ্টিতে। কখন তাকে গ্রেপ্তার কর! হয় তার স্থিরতা নেই । 
অন্যের ভবিষ্যৎ কতটুকু জানে তা৷ বলা যায় না। কিন্তু সে নিজের ভবিষ্যৎ 
সন্বন্ধে অজ্ঞ । অথচ জনশ্রুতি, সে “19656 %/010191) 01 72701১৩,৮ সে 

' তার ৪:০৫ ৮৪০] এর তাসের সাহায্যে ভবিষ্যৎ বাণী করে থাকে। 

বিরাট সহর লগ্ডন। কিন্তু টিরেসিয়াসের কাছে এ সহর )71691., 
আজ পৃথিবীর চোখ বাধানো সব কিছুই [07,768]. সম্ভবত এলিয়ট এই 
৭2119] সহর কল্পনার সময়ে দাস্তের “লিম্বোর (1,17০ ) কথা ম্মরণ 

করেছিলেন । লিঙ্কোতে সেই সব প্রেতাত্মা বাস করে যারা ভালে! মন্দ কিছুই 
করেনি । এলিয়ট আর ম্মরণ করেছিলেন ব্দ্লেয়ারের প্যারিসের কথা। 

এই সব ৭7981” সহরে মানুষ শুধুই দেহসবস্ব। দেহাতীত আধ্যাত্মিকতার 
কথ! তার! চিস্তাও করতে পারে না। 

লগ্ন ব্রিজের উপর দিয়ে সারি সারি মানুষ এগোচ্ছে । এরা সকলেই 

আধ্যাত্মিক দিক থেকে ম্ৃত। তাদের শুধু দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানি । 
দাস্তেও এই সব মৃত মানুষ দেখে শিউরে উঠে বলেছিলেন £ 

“] 10901006 (00081067580) 1020. 01100716 8০9 12827.” 

লগ্ন ব্রিজ পেরিয়ে কেরাণীকুল উর্ধশ্বাসে ছুটেছে। নটার মধ্যে অফিপে 

পৌছতে হবে। তাই সকাল নটায় ঘণ্টাধ্বনি তাদের কাছে বিভীষিকা । বহু 
শতাবী আগে যীন্ুথুষ্টকে সকাল নটার সময়ে ক্রুশবি করা হয়েছিল। কিন্ত 
অকাজের -কাজের ভীড়ে মানুষ সেই পবিত্র মুহুর্তটির কথা একেবারেই 
ভুলে গেছে। 

টিরেসিয়াস সহর পরিক্রম৷ করতে করতে দেখা পেলেন এক পরিচিত 

ব্যক্তির নাম তার স্রেটসন । খুষ্টপূর্ব ২৬* সালে চিরেসিয়াস ছ্রেটসনের সঙ্গে 
রোম ও কার্থেজের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, যাকে ইতিহাসে পিউনিক যুদ্ধ বলে থাকে 
তাতে যোগদান করেছিল। আসলে প্রেটসন তো সকল যুগের মান্থষের 
প্রতিনিধি। তাই তাকে সর্বত্র দেখ। যায়। তাদের দেখ হয়েছিল মাইলিতে। 
সেখানেই তো নৌধুদ্ধের স্থচন1 | টিরেসিয়াস প্রশ্ন করলেন, “গত বছর যে মৃত 
দেহ তোমার বাগানে রোপন করেছিলে, তা! কী মঞ্জরিত হয়েছে? না 
হলে কুকুর নখ দিয়ে মাটী খুঁড়ে দেহট! বের করে আনবে। 

মৃতদেহ হোল এ যুগের মানুষের ব্যর্থতার, ধর্মহীনতার প্রতীক। আর 

কুকুর হোল মানুষের বিবেক । সেই বিবেক বারে বারে মৃত মানুষটির চৈতন্য 
সঞ্চারের জন্তে তাকে আঘাত করছে। কিন্ত সে জড় আর ই্েটসন 

'সেও তো মৃত । ৃ্ 

চে 
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এলিয়ট ওয়েবষ্টারের “দি হোয়াইট ডেভিল' (7172 77776 70671) নাটক 

থেকে ঈষৎ পরিবতিত করে কুকুরের প্রতীকটি গ্রহণ করেছেন । ওয়েবষ্টার 

কুকুরের পরিবর্তে নেকড়ে বাধ*-এর কথা লিখেছেন । এলিয়টের দুটিতে. 
কুকুর মানুষের বন্ধু । ওয়েবষ্টার বন্ধুর স্থলে 'শত্রর কথ! বলেছেন। 

কাব্যের প্রথম অংশটি বদ্লেয়ারের একটি উক্তিতে সমাপ্ত । “হে ভণ্ড পাঠক, 

তুমি আমারই মত মানুষ । তুমি আমার ভাই।” অর্থাৎ টিরেসিয়াসের মতে 
যেহেতু ছ্ে্টসন সকল মানুষের প্রতিনিধি, তাই তার ব্যর্থতা, তার বিশ্বাস 

হীনতা, তার আধ্যাত্মিক মৃত্যু সকল যুগের সকল মানুষের মৃত্যু 
কাব্যের দ্বিতীয় অংশটির শিরোনাম “১ 08196 ০? 011659 নেয় 

হয়েছে টমাস মিডলটন-এর 777০7:27% 92)/০76 ০7 77 07%127 নাটকের দ্বিতীয় 

অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে । তরুণী বধূ বিয়াঙ্কাকে লম্পট ডিউক গ্রলুন্ঝ করেছ 
আর ডিউকের কাম চরিতার্থের উদ্দেশ্যে নারীসংগ্রহকারিণী লিভিয়া বিয্লাঙ্কার 

মাকে দাবা খেলায় আটকে রেখেছিল । আর ঠিক সেই সময়ে ডিউক বিয়াস্কাকে 

বলাৎকার করে। 

একজন ধনী অভিজাত রমণী তার কক্ষে বসে আছে। তাকে তুলন। 
কল্প! হয়েছে মিশরের রাণী ক্লিওপ্যাট্রার সঙ্গে। শেক্সপীয়ারের "আ্যাণ্টনি 

আযাণ্ড ক্লিওপ্যান্ী” নাটকে এনোবারবাস দ্বর্ণতরণীতে উপবিষ্ট ক্লিওপ্যাট্রার, 
বর্ণনা এমন ভাবেই করেছিলেন । রমণীর কক্ষে বিলাসের সম্ভার । চারদিকে 

কৃত্রিম সৌরভ ৷ লেই আরামবহুল কক্ষ আমাদের ম্মরণ করিয়ে দেয় ক্রিওপ্যারী, 
ভাজিলের 'এনিড” মহাকাব্যের নায়িকা ডিডে।, শেক্সপীয়ারের 'লিশ্বেপিন” 

নাটকের নায়িকা আইমোজেন, আর পোপের “দি রেপ অব. দি লক্* এর, 
নায়িকা বেলিগার কক্ষের কথা! | কিন্তু এই ধনী রমণীর র্লিওপ্যান্ট্রা বা ডিডোর 
মতো! প্রেম নেই। সেদেহসর্বধ্থ নারী। তাই সে ওয়েই ল্যাণ্ডের সার্থক 

নায়িক!। 

কক্ষটিকে উষ্ণ রাখবার জন্যে যে ফায়ারপ্রেলটি রয়েছে, তার ঠিক উপরে 

রয়েছে প্রাচীন গ্রীক কাহিনীর নায়িক। ফিলোমেলার ছবি। তার ভগ্নিপতি 

টেরিয়াস তাকে ধর্ষণ করে জিভ কেটে দিয়েছিল । তারপর সে ফিলোমেলা 

নামক একটা পাখী হয়ে যায়। ফিলোমেল। 308, 198 এই ধ্বনি তুলে 
গান গাইছে। কিন্তু ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের অধিবাসীরা তার গানের মর্ম উপলন্ধি, 

করতে পারেনা । আজ “08” “388, এর অর্থ রমণের শীৎকার | কিন্ত, 

অতীতে ফিলোমেলার গান আর ফিলোমেলার জীবনের একটি বিশেষ তাৎপর্য; 
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ছিল। ছুঃখের হোমানলে মান্য পবিত্র হোত । সেই বেদনার প্রতীক ছিল 
ফিলোমেল! । 

লি"ড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল। রমণীর গ্রেষিকবর আসছে । রমণীর 
কেশপাশ সাপের মতে। আগুনের মতো, লকলক করে উঠল। তার দেহে 

ষনে ত্ায়বিক বিকারের ছাপ। তাই তাকে “মিনাড'-এর মতো] মনে হচ্ছে। 
প্রেমিক ও প্রেমিকার আলাপে কোনে স্থ্ষম! নেই। শুধু এলোমেলো কথা” 
যার কোনে! অর্থ ধু'জে পাওয়া ভার । 

“/1)81 216 5০০, 01321010806 01? ৬1720 (10100101106 7 ৬186?” 

“1065৬01170৮ 91180 5০০ 215 (03110101106, "01011710,, 

তারপর ছুজনের “111801176 এর কফলশ্রুতি জানাগেল £ 

2 01017916215 118 1909 2115৩ 

৬/1)515 0165 ৫690. 10061) 1956 11611 00199. 

এর ছুজনেও 415৬ 219 1091), এই যুগের প্রতিনিধি । চারদিকে শুধুই 

শুক্ততা। 

ঝড়ের গর্জন শোনা গেল। রমণী ভয়ে কেঁপে উঠল। প্রেমিককে " 

নির্বোধের মতো। প্রশ্ন করল, বাতাস কী করছে ?” 
তখন প্রোমিক উত্তর দিলে £ 

“ঘি 0118177165 82811) 10010101178.” 

আমাদের মনে পড়ে যায় শোকোম্সত্ত লীয়ারের কথা, “৩৬৪1, 006৭6], * 

16619 12601) 16৬61 

শব০/17)৪” শবটি যুগের শূন্যতার পরিচায়ক । প্রেমিক কিছু না ভেবেই 
হঠাৎ শেক্সপীয়ারের 'দি টেম্পেষ্ট, থেকে এরিয়েলের গান উদ্ধৃত করল। 

শি বেরিয়াল অব. দি ডেড'-এও ম্যাডাম সসঙ্িস একই কলি উচ্চারণ করেছিল, 
“তুমি স্বৃত।” বস্ততঃ প্রেমিক এলিয়ট বণিত পুবু০1105/090, তার দেহ 

আছে, মস্তি নেই। শেক্সপীয়ার থেকে উদ্ধৃতি করে, কিন্ত কোনে অর্থ 
সে বোঝে না। 

এই সময় প্রেমিক আবার শেক্সপীয়ারের উন্মত্ত নায়ক ওথেলোর মতে। 
চীৎকার করে উঠল, «০ ০০০1, কিন্ত তাতে আবেগ নেই। 

রমণী হিষ্টেরিয়াগ্রস্ত । তাই সে বললে, রাস্তায় ঘুরে আসি। তারপরই 
তার প্রশ্ন “আমাদের কিছু করবার নেই।' প্রেমিক ন। বুঝেই উত্তর দিলে, 
“রাত দশটায় গরম জল হলেই চলবে ।” 

নু 
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তারপর একটু কৃত্রিম উত্তেজনার জন্তে তারা অপেক্ষা করতে লাগল, 
প/8161708 0] & 1010010 ৪ €1)9 ৫০০1" জড়ভরতের জীবনের মাঝে একটু 

উত্তেজনার সম্ভাবনা । প্রেমিক ও প্রেমিকা উভয়েই জীবন ত। এর! 
ওয়ে ল্যাণ্ডের যোগ্য অধিবাসী । 

দম্পর্তী প্রেমিক ও প্রেমিকা অথবা স্বামী-স্ত্রী কিন] বলা যায় না। কিন্ত 
এ কথা নিঃসন্দেহে বল! যার যে, পুরুষটির যৌন ক্ষমতা নেই। সে ফিশার 
কিংয়ের মতো পুরুষত্বহীন । রমণীর কক্ষে যে চিত্র রয়েছে, তা৷ যেন তার 
অবদমিত বাসনার প্রতীক । 

এই গেল অভিজাত সম্প্রদায়ের ট্র্যাজেডির কথা । আর শ্রমিক শ্রেণীর 

কথাও টিরেশিয়াস উল্লেখ করেছেন । এখানেও প্রেম আর বিবাহের শোচনীয় 

ব্যর্থতা ৷ লিল নামে স্ত্রীলোকটির বন্ধু একটি পানশালায় ₹সে তার বান্ধবীদের 

খবর দিলে, লিলের স্বামী আযালবার্ট ষুদ্ধান্তে ফিরে আসছে। তার বুভূক্ষ 
কামনার রসদ চাই। কিন্তু বেচারী লিল বুড়িয়ে গেছে। পেটে একটা বাচ্চা 
এসেছিল । ওষুধ থেয়ে তাকে নষ্ট করবার জন্ত্ে চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে 
গেছে। পাঁচট। ছেলে পুলে। আযালবার্ট এবার নির্ঘাত অন্য মেয়ের পিছনে 
ছুটবে। অথচ লিলের বয়স মোটে একত্রিশ ৷ দাতগ্ুলো৷ সব পড়ে গেছে । 

এইতো প্রত্যেক পরিবারের করুণ চিত্র । স্ত্রীর মর্যাদা,নারীর মর্যাদা রাখতে 

কেউ বান্ত নয়। শুধু নারীমাংস লোলুপ পুরুষের কুশ্রী আচরণ। 

হঠাৎ পানশালার মালিকের উচ্চ কের ঘোষণ। শোন] গেল £ 
“]3 011 00, 016856 805 (21006,5 

কিন্তু সত্রীলোকদের মধ্যে কোনো ব্যস্ততা! দেখ। গেল না। তারা সমন্ার 
আলোচনা করতে লাগল । এ সমন্তার কোনো সমাধান নেই। 

“0০০৫ 10161)0 19065”, এই উক্তিতে কাব্যের অংশটি সমাপ্ত। 

স্ামলেটের প্রেয়পী ওফেলিয়া পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পূর্বে বলেছিল, 
“0০9৫ 788170, 18015” ওফেলিয়ার মতো! লিলও মৃত্যুর পথযাত্রী । 

হামলেট ভুলবুঝে ওফেলিয়াকে ত্যাগ করেছিলেন । আ্যালবাট সব কিছু বুঝে 

লিলকে ত্যাগ করে আলেয়ার পিছনে ছুটবে। 
কাব্যের তৃতীয় অংশটির শিরোনাম! “[16 [815 5৩:20. ভগবান বুদ্ধ 

ও সেইণ্ট অগাঞ্িন-এর বাণী এখানে বিধৃত । বুদ্ধদেব বলেছিলেন, মানুষ কামন! 

বাসনার অনলে জলছে। আর সেইন্ট অগাষ্টিন, যিনি তার পন্নবর্তী জীবনে 
বিরাট সাধু হয়েছিলেন, তিনি তীর প্রথন জীবনে যৌনহুখের সায়রে গ 
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স্ভাঁপিয়ে দিয়েছিলেন । *শ্ু'০ 08168986 350. 1 ০০08০, /1)5719 ০৪1- 

40101 01 2121)019 10995 89126 211 260০0 101116 9218. 

সেই *82018019 1০$5৪+-এর বিবরণ কাব্যের এই অংশটিতে। মগ্র 

«ওয়েই লযাণড-এ “8101)019 10৬68: যৌন ক্ষুধার ছড়াছড়ি । বিবাহ এখনকার 

অধিবাসীদের দৃইিতে শুধু নিক্ষল মন্ত্র উচ্চারণ। 
টিরেপিয়াস এসেছেন টেমস নদীর ধারে। বপন্ত কালে নদীর ধারে 

ক্ষণিকের আনন্দলোভী মৌমাছির দল ভীড় কোরত। পুরুষেরা ছিল ধনী। 
আর মেয়ের ছিল নাম না জানা ॥। চারপাশে মদের বোতলের ছড়াছড়ি, 

কিছু কাগজ, রুমাল, সিগারেটের টুকরো । এডমাগড শ্পেন্সার একদ। 
এপ্রথালামিয়ন” কাব্যে লিখেছিলেন, 9%/৩০৫ 11,81798, 7012 501019 0111 

[500 20 5০৮” কিন্ত আজ টেম্সের বড় ছৃদশা । কোথায় নদীর 
জলে যা কিছু মলিন যা কিছু কালো, তা! ধুয়ে মুছে যাবে তা নয়, নদীর 

ধারে দেহের বেশাতি চলছে। শুধু তাই নয়, ম্পেন্সার বিবাহেচ্ছু তরুণ 
তরুণীর কথা লিখেছেন । আর এখন বিবাহ-বিমুখ মাংসলোভীদের 
'বিহার। ক্ষণিকের মধু পান করে তাঁরা যে যার আতন্তানায় চলে গেছে। 
পরম্পরের ঠিকানার প্রয়োজন নেই । 

বসস্তকাল শেষ হয়ে গেছে । এখন শীতের হিমেল হাওয়া । টিরেসিয়াস 

রিজেপ্ট খালের জলে মাছ ধরছেন। চারপাশে লগুনবাপীদের অর্থহীন 

'অট্টহাসি। মনে হয় শুকনে। হাড়ের খটখট শব । তার মনে পড়ে গেল 
বাইবেলে ইহুদীদের আর্তনাদের বর্ণনা । “৪১ 67161715518 ০? 8৪0৬ 101) 

1515 ৬০ 82 ৫০৬, 68১ ৮৮5 ছ/506, 121) ৬5 15105106160 

21012-% 

ইহুদীর| বন্দী । তাই তাদের আর্তনাদ । তাদের স্বদেশের কথা বারে বারে 

মনে পড়ছে। মনে পড়ছে বায়রণের বন্দী নায়ঞ্ ঝণিভার্ডের লেম্যান হদের 

পাশে ছুর্গে অবস্থান । মনে পড়ল তার ভাই ফিশার কিংয়ের জীবনের ব্যর্থতার 

'ক্ষথ। | স্থতিতে ভেসে এল “দি টেম্পেই্'এর নায়ক ফাঙ্ডিনাণ্ডের পিতার জন্তে 

ক্রন্দন । একনা টিরেশিয়াস সবার জন্তে বেদনা ভোগ করেছেন। তিনি 

মাছ ধরছেন ওয়ে ল্যাত্ডের আর ফিশার কিংয়ের পুনর্জন্মের জন্তে। 
খালের আর নর্দীর ছুপাশে উলঙ্গ মৃতদেহের সারি। ইছুরের! 

হাড়গুলে। নিয়ে খেলা করছে । এ সবই ওয়েই ল্যাণ্ডের আধ্যাত্মিক ও 
মানপিক মৃত্যুর লক্ষণ। 
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শ্রীমতী পোর্টার ও তার কন্তা লোডার জল দিয়ে পা ধুচ্ছে। তাহলে: 
তাদের যৌন আবেদন অক্ু্জ থাকবে । আমাদের পূর্ব-পরিচিত হুইনী মোটর: 
গাড়ী করে এল শ্রীমতী পোর্টারের বাড়ী। 

চারদিকে বিরুত যৌন প্রলোভন । টিরেসিয়াস শুনতে পেলেন ভের্লেইন 
রচিত গান “০, (15686 ০1011 07517+5 ৮০01068১ 817)51196 41) 0156 018011% 

হোলি গ্রেইলের অনুসন্ধানী স্ার পাপিফল চ্যাপেল পেরিলাসে পৌছে শুনলেন 
সঙ্গীতজ্ঞ বালকদের গান। কিন্তু এই পবিজ্র গান শুনে তার মন কিন্তু 

পবিত্র হয়ে উঠল না। ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডে ফিলোমেলার গান শুনলে মন পবিভ্র, 

হয়না । টেরিয়াসের মতো পাশবিক ইচ্ছা প্রকট হয়ে ওঠে । 
ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের আর এক বাসিন্দা মিঃ ইউজেনাইডিস । তার একটি; 

চোখ । ম্মার্ণ থেকে এসেছে ৷ সেব্যবসায়ী। সে টেরেসিয়াসের সঙ্গে বিকৃত, 

যৌন ক্ষুধা মেটাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল । 
এ ন] হয় সমকামীদের বিকৃতি । কিন্তু নারী ও পুরুষের যৌন সম্পর্কও, 

তে অস্বাভাবিক । সন্ধ্যাবেল। ভাবসাব ব্র্যাডফোর্ডের উটকে। ধনী ব্যবসায়ীদের. 

মতো! । (19156 1০8£) দিনের কাজের শেষে ক্াস্ত টাইপিষ্ট তরুণী, 

ট্টিভেনসন-এর “দি রিকোয়েম” কবিতার নায়কের মতো! বাড়ী ফিরে আসছে।' 

সে এতে দরিত্র যে টিনে রক্ষিত খাবার খেয়েই তাকে কাটাতে হয়। তার. 
আলাদা খাট বা বিছানা নেই। সোফাতেই রাত্রিযাপন । কাপড়ের আলনা, 
নেই। তাই সোফার উপরই কাপড় চোপড় ছড়ানে। ৷ 

তার প্রেমিক এল । সেও দরিন্জ কেরানী। কিন্তু তার ভাবসাব ব্র্যাড-- 

ফোর্ডের উটকো। ধনী ব্যবসায়ীদের মতো । মুখ তার রোদে পোড়া 
(681চ810019: )। সে এসেই বিশেষ কথাবার্তা না বলে তরুণীর সঙ্গে সঙ্গম 

সরু করল। কিন্তুতাতে আনন্দ বা উদ্দামতা নেই । দুজনেই যেন কুলের পুতুল ।. 
তারপর প্রেমিক চলে গেল। টিরেশিয়াস একাধারে পুরুষ ও নারী। তাই 
প্রাচীন বিবস-এ এই ছুঃখ বেদন। তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে । 

তরণীটি গণিকার মতোই, নিতান্ত নিষ্পৃহভাবে দেহ দান করল। তারপর, 
সঙ্গমের পর ভাবল, যাক, ব্যাপারটা চুকে গেছে । তারপর আয়নার সামনে 
অবিস্তন্ত চুল ঠিক করে সম্পূর্ণ নিম্পৃহ ভাবে গ্রামোফোনে গান শুনতে লাগল ।' 
গোল্ডন্মিথের “দি ভিকার অব. ওয়েকফিল্ড' উপন্তাসের এক সুন্দরী তরুণী 
সম্বন্ধে বল। হয়েছে £ 

“0620 1০615 00090 9090198 6০0 10119. 
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সে ক্ষণিকের পদখ্খলনের জন্যে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু ওয়ে্ল্যাণ্ডের 

উাইপিষ তরুণীর বারে বারেই পদন্খলন হয়। কিন্তু তার জন্তে আত্মহত্যার 
কথ! সে ভাবে না। 

টিরেশিয়াস অভিজাত পাড়ার ব্যভিচার দেখে দরিত্রদের পাড়ায় গেল। 
'দ্বুর থেকে গান ভেসে আসছে । সে পাড়ায় থাকে নাবিক আর জেলের] 

কোনো! হোটেল থেকে ম্যাণ্ডোলিনের স্থুর শোনা যায়। কাছেই সেইণ্ট 
ম্যাগনাস মার্টারের গির্জা । তার ভিতরে কী মনোরম কারুকার্ধ মনে হয় যেন, 

এই জারগাটা অন্তত কলুষ আর গ্লানির উর্ধে। টেমসের সর্বত্রই “০11 ৪0৫ 
487, আর ওয়েষ্টল্যাণ্ডের সর্বত্র মানসিক আবর্জনায় পরিকীর্ণ। নদীর ধারে 

'তিনটি দরিত্র তরুণী দেহের পশরা নিয়ে বসেছে। 
তিনটি তরুণী বর্তমান সভ্যতার দীনতার পম্বদ্ধে গান গাইতে লাগল। 

'চারিদিকে এত জঞ্তাল। তারপর তারা গাইল একটি প্রমোদ তরণীর কথ! । 
একদা সেই প্রমোদ তরণীতে রাণী এলিজাবেথ ও তার প্রেমিক আল” অব. 

“লিষ্টার ভ্রমণ করতেন। আজকালকার পণ্যবাহী নৌকো থেকে তা ছিল 
সম্পূর্ণ দ্বতম্্। কিন্তু জীবন যাক শ্বতন্্র ছিল না। রাপী. এলিজাবেথের 
স্বাজত্বকে ইতিহাসে স্বর্ণবুগ আখ্যা দেয়া হলেও তিনিও আধুনিক যুগের 
নরনারীর মতো! বেপরোয়। উদ্দাম যৌনজীবন যাপন করতেন ৷ তবে তফাৎ 
'আছে। এলিজাবেথের প্রেমিকের! তার পদানত ছিল। আজকালকার দরিত্ 
প্রেমিকার। মধুলোভী পুরুষদের পদানত। 

তরুণী তিনটি হ্বাগনারের 0০ 17610871770101)8 গীতিনাট্যের 
ওগ.লিওডে ( ৬/০811006 ), ওয়েলগুণে (ড/611801706), এবং ফ্ুশিল্ড-এর 

( 51958121100 ) কথ। ম্মরণ করিয়ে দেয়। টেমসের তিন তরুণীর প্রথম গাঁন 
নদীর কলুষ সন্ধন্ধীয়। দ্বিতীয় গানটি রাণী এলিজাবেধও তার প্রেমিক সম্পফিত। 

এবার প্রথম তরুণী তার কুমারীত্ব হারানোর করুণ কাহিনী গেয়ে উঠল। 
9৬ [২1০10177010 2 181560 179 [1968 

91101116012 (106 1০901: 01 ৪, 118770৮/ 927300, 

“দ্বিতীয় তরুণীর বাড়ী সুরগেটে । তার অবস্থাও শোচনীয়। 
115 1666 215 80 1609915860, 210৫ 209 16811 

₹010062 25 1661, 

“সকার প্রেমিক তার সর্বনাশ করে অনতাপের কান্না কেদেছিল। কিস্ত তরুণী 

ববানে, তার রাগ কর! সাজে না। মেয়েরা কত অসহায়। 



৮৬ টি, এস, এলিয়ট 

তৃতীয় তরুণীর শর্বনাশ হয়েছিল মারগেট শ্যাণ্এ। সেই সময়ে তার 

আঙুলের নখ ভেঙ্গে গিয়েছিল। বান্তবিক পক্ষে তার গোটা জীবনটাই ভাঙা 
নখের মতো! । কারণ তার আপন জনের! সবাই ৭1)0101016 79907910%, 

জীবনে তার কোনে। পাঁওনাই নেই। 
"০108” শবটি আমাদের ম্মরণ করিয়ে দেয়ংরাজা লীয়ারের কনিষ্ঠ 

কন্তা কর্ডেলিয়ার প্রতি উক্তি-_-াঘ011)1715 ভ/1]1 ০0209 ০৪ 01110611108” 

ওফেলিয়াও হামলেটকে প্রায় অনুরূপ উক্কি করেছিল । 
বুদ্ধদেব বলেছিলেন, কামনার আগুনে সকলে জলছে, পুড়ছে । এই বাণীই 

ধ্বনিত হোল দরিদ্র তিনটি তরুণীর কষ্ঠে। শুধু কী তিনজন তরুণী, ওয়েট 
ল্যাণ্ডের সকল অধিবাসী পুড়ছে । 'এমন কী সেইণ্ট অগাষ্টিন পর্বস্ত পুড়েছেন। 

তিনি বলেছেন, “হে প্রভু; তৃমি আমাকে উদ্ধার কর। আমাকে অনল থেকে 

তুলে নাও ।” বৃদ্ধের ভক্তেরাও সই কথাই বলেন । তীরা ইন্দ্রিয় লালস। থেকে 
দুরে সরে যান। 

কাব্যের চতুর্থ অংশের শিরোনাম 49626 7 *০7- পুর্ব অংশে বল! 

হয়েছে, ভগবান বুদ্ধ ও সেইন্ট অগাষ্টিনের মতান্থুসারে আমাদের কামনাবাসনার 
অবসানেই আধ্যাত্বিক মুক্তি। এবারে বল! হোল, জল দিয়েই আমাদের পাপ 

আর মলিনতা! ধুয়ে মুছে যাবে। 
ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডে জল জীবনদাতা ন। হয়ে মৃত্যুর দৃত হয়ে এপেছে। ফিনিশীয় 

নাবিক ফ্লেবাস (721১1685 ) অল্পবয়স্ক সুন্দর যুবক। পে সারাজীবন লাভক্ষতি 

টানাটানি অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ ভাগ করতে করতেই কাটিয়ে দিল । শেষ অবধি 

সে জলে ভূবে মার গেল। 
এলিয়ট শস্য আর উর্বরাঁশক্কির দেবতা অপিরিস-এর কথা ম্মরণ করছেন । 

অসিরিস-এর যৃতি জলে বিসর্জন দেয়া হয়। তখন সে বৃদ্ধ। আবার যখন তার 

পুনরুখখান হয়, তখন সে যুদক ৷ আবার সে জলে ঝাঁপিয়ে পডে। তখন সে হয় 

বালক । তারপর তার পুনর্জন্স | 

ফিনিশীয় নাবিকের জলে ডুবে মৃত্যু হল। কিন্তু তার পুনর্জন্ম হবে না। 

কারণ সে ওয়ে ল্যাণ্ডের যোগ্য প্রতিনিধি | 

স্তধূ অনিরিসই নয়, আযাডনিসের মুণ্ডের প্রতিযৃত্তিও জলে বিসর্জন 
দেয়া হয়। কুমারী ওয়েষ্টন বলেন, মুওটি আলেক্জান্দ্রিয়ার সমুণ্ডে ভাসিয়ে 
দেয়ার পর সাতদিন পরে বিবলস (7৮10৪ ) নামক স্থান থেকে উদ্ধার করা; 

হয়। 
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কুমারী ওয়েষ্টন বলেন যে, ফ্লেবাস প্যালে্টাইন থেকে ইংল্যাণ্ডে আসবার 
পথে জলে ডুবে মারা যায়। 

এলিয়ট 70808 [,6 8২656801810 নামে ফরাসী ভাষায় যে কবিতাটি 

লিখেছিলেন, তারই ছায়! পড়েছে “দি ওয়েস্ট ল্যাও্' কাব্যের এই অংশে । 
কাব্যের শেষ অংশটির শিরোনাম “৬1581 1,610] 8210. 

এতক্ষণ পর্যস্ত ছিল গভীর নৈরাশ্ত্ের সুর । এবারে আশার বাণী । 

চিরেশিয়াস দীর্ঘ পথ পরিক্রম। কর। এসেছেন ৷ কিন্তু কোথাও শাস্তি আর 
আনন্দের বারতা খুঁজে পাননি । তিনি ভেবেছিলেন, হয় তে] ধর্মের পথে 

শাস্তির সন্ধান মিলবে । এবার তিনি এমন শাস্তিবারিতে অবগাহন করবেন, যা 

যান্যকে নিমজ্দিত করেন, সঞ্তীবিত করে । 
বীস্তপুষ্টকে গ্রেপ্তার কর! হয়েছে গেদ্সেমিনির উদ্যানে । জনগণ থুষ্টের বাণী 

উপলব্ধি করেনি ৷ তাদের সার] মুখে উত্তেজনার চিহ্ন । ঘাম ঝরে পড়ছে। 

40191 1181) 150 010 5০৪10 9০০৪ সকলেই নিস্তব্ধ | কিছুক্ষণের জন্তে 

তাকে রোমীয় গভর্ণর পিয়াস পাইলেট-এর প্রাসাদে রাখা হয়েছে। তারপর 
তাকে 49691,51919০98, অর্থাৎ কারাগারে আবদ্ধ কর] হোল । তারপর তাকে 

ক্রুশবিদ্ধ কর! হোল । তখন ধরণী কেঁপে উঠেছিল । তখন মনে হোল, এ মৃত্যু 
বার্থ হবে না । শুফ ধরণীতে বুইর ধার, কালে! মেঘের ছায়া নেমে আসবে। 

আবার ধরণী শত্তশ্টামল। হবে। 

ষীন্ড কিন্তু দুহাজার বছর পূর্বে মার! যান নি। তার সত্যিকারের মৃত্যু হোল 

বিংশ শতাব্দীতে, যখন মোহান্ব, কামান্ধ, অর্থলোলুপ মানুষ তাকে সম্পূর্ণন্পে 
ভুলে গেছে। আমরা সকলে আপাতদৃষ্টিতে বেঁচে থারুলেও আসলে আমরা 
মৃত্যুপথযাত্রী, আমরা মৃত। আমর! সকলে যীশুকে মেরে ফেলেছি। 

টিরেশিয়াস যান খুষ্টের মতো আত্মদান করে, তারই মতো অনেক ছুঃখ 
অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে চান । '361:5 19 0.0 51251, 6৮৫ 01019 10০17 

--সেই পথ দিয়ে স্যার পাপিফল “হোলি গ্রেইল” এর সন্ধানে ফিশার কিংয়ের 
রাজ্যে উপস্থিত । চারদিকে শু বালুকার বিপুল স্তূপ, অন্র্বর পর্বত । কোথাও 
একবিন্দু জলের চিহ্ন নেই । মাঝে মাঝে নির্মেঘ আকাশে বজ্রের গুরুগুরু ধ্বনি । 

কিন্তু বৃষ্টির কোন সম্ভাবনাই নেই। কেউ স্যার পাসিফলকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন! । 
সকলেই 4:5৫ 501191) 9০58 5196091 8170 91811. মোজেস (79565) 

একদা! ইহুদীদের মিশর থেকে প্রতিত দেশে (77071564127) নিয়ে 

এসেছিলেন ৷ তার দণ্ডের সাহায্যে তৃষ্ার্তদের তৃষ্ণা! মিটিয়েছিলেন। স্যার 
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পাঁপিফল জল আনতে চান । কিন্তু সাধ্য নেই। চারদিকে বি"বি” পোকার 
আর্তনাদ । কিন্ত তার মন ব্যাকুল হয়েছে12৩179100/7557-এর গান শোনার 

জন্তে। এই পাখীর গানে রয়েছে প্রশান্তি আর আর ন্থ্ষম!। কিস্ত লেগান 

শোনার আশা সুদূর পরাহত । 

আবার যানুর কাহিনী ফিরে এল। তার ছুই শিশ্ঞ এমাউস নামক একটি 

কুস্থানে যাচ্ছিল । এমন সময়ে যীশু তাদের কাছে উপস্থিত। তিনি হলেন 
4127” তৃতীয় যাত্রী । শিষ্য ছুজন স্তভিত, বিশ্মিত। তৃতীয় সঙ্গীর পরিচয় 

কিন্ত তার! পেলন1 । শ্তাকল্টন--রচিত কুমেরু অঞ্চলের অঞ্চলে অভিযানের 

সময়ে তৃতীয় ব্যজির উপস্থিতি অনুভব করেছিল, কিন্তু পরিচয় পায়নি । যীত্তর 
শিষ্ত ছুজন বুঝতেও পারল না, তৃতীয় যাত্রীটি পুরুষ কিন্বা মহিল!। গ্রেগর শ্থিথ 
বলেন, এলিয়ট এইচ,সি ওয়ারেন-এর 130.00181510 11 11519515680” নামক 

গ্রন্থ থেকে ঘটনাটি নিয়েছেন । এক সাধু ভিক্ষা চাইলেন এক নারীর কাছে। 
নারী তার দাত বার করে হাসল। তার স্বামী ত্বকে খুজতে বেরিয়ে সাধুকে 
তার খবর সাধুকে জিগ্যেস করল । সাধু উত্তর দিলেন, 'পুরুষ কী স্ত্রী জানিন]। 
শুধু কিছু টাতের হাড় দেখেছি ।” 

মান্ুষের জীবন, তার রূপ আর যৌবন সবই দাতের হাড়ের মতো । বড় 
ক্ষণন্থায়ী। 

স্যার পাপিফল ও তার সঙ্গীরা তৃষ্ণার্ত। একটু জলের জন্যে তার ব্যাকুল। 

'হামিট থাশ'-এর পাখীর গানে জল পড়ার শব্দ । কিন্তু কোথাও জলের চিহন 
নেই। 

হঠাৎ টিরেশিয়াসের দৃষ্িপ্রদীপে পটপরিব্র্তন হোল। তিনি দেখলেন 
যুদ্ধোত্তর পূর্ব ইয়োরোপের দুর্দশার ছবি । এলিয়ট নিজেই লিখেছেন যে জার্মান 
লেখক হার্যান হেস-রচিত গ্রন্থ “776 7777110 0 ৫৫০ তাকে কতটা 

প্রভাবিত করেছে । নারীর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। এই নারী কী পুর্ব 

ইয়োরোপের প্রতিমৃত্তি? পূর্ব ইয়োরোপের হাজার হাজার সম্তানকে যুদ্ধে 
বলি দেয়া হয়েছে । অথবা যীশুর মৃতদেহের কাছে মেরীর ত্রন্দন ? অথবা, 

এমনও হতে পারে, অসিরিসের মৃত্যুতে নারীদের ক্রন্দন ? 
€7০০৫০০ 1,0:008+ রুশ সৈগ্কদলকে বোঝাতে পারে । আবার এমনও 

হতে পারে, এই সৈম্তদল কোনে! দেশের নয়। তারা! ধর্ম, বিশ্বাস ও সত্যের 
পরম শক্র। 

বিশ্ব ও সমাজের ভিত খানখান করে ভেঙ্গে পড়ছে । *78112778 6০ ৩1? 
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“ধর্মবিখবাস টলে যাওয়ার প্রতীক । সকল আপাতদৃষ্টিতে সহরগুলিকে +01:681, 
মনে হচ্ছে। আর সহর মানেই গোট। ছুনিয়া । 

টিরেসিয়াসের চোখের সাধনে কয়েকটা স্থৃতি ছুঃম্বপ্রের বিভীষিকার মতো 
ভেসে এল । যে নারীর কেশপাশ বাধা তাকে আমরা! 48, 0810৩ ০0£ 01698, 

এ দেখেছি । পে এবার সভ্যতা আর ধর্মের ধ্বংসের প্রতীক । এই নারীর ছবি 
এলিয়ট দেখেছেন হিরোনিমাস বস-এর ( 23$61:019570005 7305০1) ) চিত্র- 

-শালায়। বস প্রতীকী ছবি অাকতেন ৷ নরনারীর চরিজআন্থসারে তাদের পণ্ড 

ৰা পাখীতে রূপাস্তরিত করে দিতেন । 
ধর্ম আজ বিলুপ্তির পথে । তবুও গির্জায় গির্জায় ঘণ্টা ধবনির বিরাম 

নেই ।  ৭011176  19101701896106 6118 1180 1606 1196 19085. 

“চারদিকে 45229 ০1%691778, আর :5218805050 %/9115, এর ছড়াছড়ি | 

এ সবই অস্তঃসার শৃন্ত আড়ম্বর পূর্ণ ধর্মের দ্োোতক। 
টাদদের আলো হঠাৎ ঝলমল করে উঠল । স্যার পাপিফল ব্রাউনিং-রচিত 

“0105 0011006, [২018770 10 06 799107০5161 081, কবিতার বীর 

পুরুষের মতো! 00861 799751988 এ এসে পৌছেছে। দীর্ঘ পথ পরিক্রম। 

করে এসেছে । অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছে। এবার হোলি 
গ্রেইল পাওয়া যাবে। শুকনো হাড় থেকে আর আশঙ্কা নেই। মোরগের 

ডাক শোন যাচ্ছে। তা থেকে বোঝা! গেল, রাত্রির অন্ধকার কেটে যাচ্ছে, 

অরুণোদয়ের আর বিলম্ব নেই। বৃষ্টির ধারা নেমে আসছে। এবার ধরণী 

সরসা হবে। শ্ুষ্ভতা কেটে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার জাগরণ হবে। মোরগের 
ডাকের আর একটি অর্থ আছে। যীষ্ুকে গ্রেপ্তার করবার সময়ে সেইন্ট পিটার 
'তার প্রভুকে অন্বীকার করেছিলেন । আর মোরগটি তিনবার ডেকে উঠেছিল । 

এবার টিরেশিয়াস ভারতবর্ষের পানে তাকালেন। সেইখানেই মুক্তির 
যন্তর। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বল! হয়েছে, একদ! ভারতবর্ষে দারুণ ছুতিক্ষ। 
নদী নাল! কুয়ো সৰ কিছু শুকিয়ে গেল। হিমালয় থেকে নির্গত বিগলিত 

করুণা পীযুষস্তন্তবাহিনী গঙ্গা পর্বস্ত শুষ্ধ। তখন দেবতা, অন্থ্র, মানুষ, সকলে 
মিলে ভগবান প্রজাপতির কাছে উপস্থিত। প্রজাপতি উচ্চারণ করলেন, 

“্দপ, প্দ*্, “্দ | প্রত্যেকেই “দ” শবটির শ্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করল। 
প্রথম “দ*-র অর্থ “দণ্ড দান কর। একটি বৃহৎ কর্মে আত্মসমর্পণ কর । 

'সেই সময়েই আমাদের দেহুমন সমর্পণের পাল! । এতদিন পর্বস্ত টিরেশিয়াস 
স্শুধু নিজের দৈহিক কামনার কথাই তেবেছে। সকলকে ভালোবাস । দ্বিতীয় 



৯৯. ূ টি, এস, এলিয়ট 

দা" অর্থ পয়ধবম্। করুণা কর, তোমার হৃদর অন্যের বেদনায় উদ্বেল হয়ে 
উঠুক। টিরেশিয়াস এতদিন পর্যন্ত নিজের কাই ভেবেছেন । 

দাস্তে আর এফ, এই5, ব্র্যাডলীর রচনায় এই খিষয়ে উল্লেখ রগ্েছে। 
দ্বাস্তে বলেন, আমরা সকলেই নিজের নিজের কারাগারে বন্দী । বাইরের 
কাকুর সঙ্গে আমাদের যোগ নেই। উগোলিনো। ([08০110) তার 

ছেলেদের নিয়ে এমন ভাবেই বন্দী ছিল। তারপর তারা ন] খেয়ে মারা 

গেল। চাবিটা! একবার ঘুরিয়ে দরজা বন্ধ করে চাঝিটা নদীর জলে ফেলে 

দেয়। হোল। আর দরজা খোলার সস্ভাবনা রইল না। এই চাবি দিয়েই 

আমাদের মনের, আমাদের অহঙ্কারের দরজা! খুলে যায়। ব্র্যাডলী তার 
১0062181805 210. 2২₹০৪116% গ্রন্থে বলেছেন £ 

“1৬ 8509119] 561288610129 25 100 1595 011৬965 6০ 1259811 

000 216 108 01090210605 01 79 699111755. [10 61091 08:56 10 

52911917096 9115 ড/101811) 28% ০৬ 91019, 2 0110919 ০91956৫ 018 

075 01119106 7 810, ৮101) 211 165 91510791205 ৪1116, 9৬০15 5101721:5 

15 0708006 £€০ (179 01119:8 11101) 50100170 16:11 71197, 

1659106৫ 85 21) 65196091206 ড/1101) 2002915 11) 2 5001, 1116 

ড/1016 ৮০011 601: 9/17101) 62০01) 19 70609111191 20. 1911৬2906 €0 

781 5001”. 

আমরা নিজের অহঙ্কারের গ্ীতে আবদ্ধ । কিন্ত কখনো কখনো! আমর! 
যখন রাত্রে নিদ্রিত থাকি, তখন আমাদের যথার্থ স্বক্ূপ জেগে “৪561)57691 

£0150078” অর্থাৎ ঈশ্বরের কণ্ঠ শুনতে পাই । তখন আমরা শেক্সপীয়ারের 

“করিওলেনাপ” নাটকের নায়কের মতো অহঙ্কারের গণ্তী থেকে মুক্তি পাই। 

করিগলেনান রোমের অপাধারণ বীর। আবার অসাধারণ গবিত । তার 
নাম ছিল কাইয়াঁস মাপিয়াস (08185 ?1910105 )1| করিগলিতে বীরত্ব. 

প্রদর্শনের জন্যে তার নতুন নাম হোল “করিওলেনাস” । রোমের অধিবাসীরা 
তাকে সম্বর্ধনা জানালো । তাঁর উত্তরে সে তাদের অপমানিত করে । তখন 

সে ভোল্সিয়ান জাতির নায়ক অফিডিয়াম এর সঙ্গে চুক্তি করে রোম ধ্বংস 

করতে বদ্ধপরিকর হয়। তার মা তাকে এই ধ্বংসাজ্মক কাজ থেকে বিরত 

করেন । তখন অফিডিয়াস করিওলেনাসকে হত্যা করে । 

প্রজাপতি “দ" শব্ধটি তৃতীয়বার উচ্চারণ করেন । এবার “দর অর্থ 

“দাম্যত' । তোমার ছুনিবার কামনা ও বাসনাকে দমন কর, আত্মুনিয়ন্ত্র 



দি ওয়ে জ্যাও ৪১: 

কর। আমাদের জীবনের তরণী উদ্দাম ভাবে চলেছে । আমর! দাড় আর. 

হাল ধরে আছি, কিন্ত কোনে! কিছুই নিয়স্ত্রিত করতে পারছিন1। কিন্ত 

'দাম্যত মন্ত্র জীবনে প্রতিফলিত হোলে আর দিশেহার। হবার আশঙ্কা 

থাকে না। 

টিরেশিয়াস অথবা ফিশার কিং মৎস শিকারে ব্যস্ত । মৎস্য শিকারের 

অর্থ আধ্যাত্মিক জীবনের জগ্তে আকিঞ্চন । তার মনে পড়ল অন্ুস্থ রাজ: 

হেজেকিয়ার প্রতি খষি আইসিয়ার অন্থশালন £ 
“নুশ)05 8210) 006 1014১ 56 5০01: 10085 111 01091, 001: ০] 

91191] ৫15১ 5০00 51891] 1006 16০0৬ 61, 

অপরের কথ] চিন্তা তে প্রয়োজনই | সেই সঙ্গে আত্মমুক্তির কথাও. 

চিন্তা করতে হবে। 

পচাগল! সভ্যতার প্রতীক লগ্ন ব্রিজ ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে। 

দাস্ভের “পার্গেটরিও' অংশে আর্ণ ট ড্যানিয়েল দাস্তেকে বলেছিল, “আমার 

এই দুঃসহ যন্ত্রণার কথ স্মরণ করবেন” । তারপর নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করবানন 
উদ্দেস্তে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল । তেমনি করে হোমানলে পুড়ে আমাদের 
নিজেকে পবিত্র করতে হবে। 

77777821787 7576755 নামক একটি ল্যাটিন কবিতায় প্রকৃনির 

সোয়ালে! পাধীতে রূপান্তরের কাহিনী লিপিবদ্ধ । অনেক ছু:খ বেদনার পর 

তার নবজীবনে উত্তরণ । আমাদেরও অনেক দুঃখ সইতে হবে। তাহলেই 
আধ্যাত্সিক কল্যাণ। “লোয়ালো, সোয়ালে।” টেনিলন এর '0 5%/2110%/, 

57/2]110গ/, ০010 ঢু 90 00110%/” কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 

কবির মনে পড়ল জেরার্ড ডি নার্ভাল এর 51 10254;0/220 কবিতার 

কথ! | টিরেশিয়াস বা ফিশার কিং নার্ভাল-এর কবিতার নায়ক নির্বাপিত প্রিন্স 
ডি'একুইটেইন (79117105 ৫:/১০০165106)-এর মতোই ভার নিজের কারাগারে 

বন্দী । 
ৃ্ সেই বন্দীদশা! থেকে মুক্তি পেতে হোলো “535 11850961765”, অর্থাৎ 

উপনিষদের বাশী আর যন্ত্রণার সাহায্যে, আত্মপীড়ণের সাহায্যে মুক্ত পাওয়ার 
উপায়। 

কবি এলিজাবেথীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কীড রচিত “দি 
স্প্যানিশ ট্র্যাজেডির নায়ক হিরোনিমোর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছেন। 
হিরোনিমোর পুত্রকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত হত্যা করে। পিত! পাগল হয়ে গেল ॥ 



২. টি, এস. এলিক্লট 

'তখন সে একটা নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করল। হত্যাকারীর] নাটকে 
'অংশ গ্রহণ করতে চাইল । হিরোনিমে! বলেছিল, 

“8185, (13610 7১11 11 9০00. 

'আমি তোমাদের ঠিক যথার্থ গ্বানে লাগিয়ে দেব। তারপর তাদের সে 
হত্যা করে। এলিয়ট বিভ্রাস্ত বিশ্ববাসীকে আধ্যাত্মিক পথে “9” করে 
পদিলেন। 

হিরোনিমে। পাগল । কিন্ত উল্মত্ততার সময়েই জীবনের যথার্থ শ্বদূপ তার 
কাছে উদ্ঘাটিত। তাই হিরোনিমোই শাস্তি, শাস্তি, শাস্তির বাণী সহজে 
'উচ্চারণ করতে পারছে। 

ওয়েস্ট ল্যাও আবার হুজল! স্থুফল। হয়ে উঠল। নৈরাশ্ত্ের বাণীর পরিবর্তে 

আশ, আনন্দ আর শাস্তির বাণী উচ্চারিত হল। 

৬ ” “দি ওয়েট ল্যাণ্ড' কাব্যটি অত্যন্ত তুর্বোধ্য । এখানে কাব্য, সাহিত্য, নৃতত্ব, 
সমাজতন্ত্র ইতিহাস, ধর্ম সব কিছুরই সমম্বয়। তাই সাধারণ পাঠক 
কবিতাটির প্রশংসা করে, কিন্তু বোবাবার চেষ্টা করে না। এলিয়ট তার 
সমসাময়িক ওপন্যাসিক জেমস জয়েস-এর মতো বছু 10) বা পুরাণের 
কাহিনীর অবতারণা করেছেন । ফ্রেজার এবং কুষারী ওয়েই্টন-এর গ্রন্থ তার 
"নিত্য সঙ্গী । 

এলিয়ট নিঃদন্দেহে ছুর্বোধ্য । জর্জীঁয় যুগের পর থেকে প্রায় সব কবিই 
দুর্বোধ্য। এলিয়ট 106 11619955199] ০919 প্রবন্ধে একটি প্রাসঙ্গিক 

উক্তি করেছিলেন । 
“5 ০21 0019 525 1179 1 2006215 111051 1179 70665 12 

০] ০1511129010, 85 16 52:1505 26 [91656110, 10050 0০ 271070016- 

0৮0 01111286101] 00101161701 0 2159 ৪1509 8100 001019য.1%, 

01251060000. 2. 19760. 59108811100, 10056 01000096 ৪1009 

00 90100162 1890105, 715 7১০6 1000256 0600106 12)010 21৫ 

12)01:6 0010191619115109, 77916 ৪110556, 19012 411017601, 312 

"9:0৩ 00 01:০6, €০ ৫15199265 16 7069699215, 181750289 11700 

1018 100921111)0%, ৃ 

অর্থাৎ বর্তমান যুগের প্রত্যেক কবিকেই হুর্বোধ্য হতেই হবে । এফুগে কত 
জটিলতা, .কত বিস্তার, কত বৈচিত্র্য। স্থতরাং কবিরা স্বাভাবিক কারণেই 
“অম্পষ্ট এবং ছুর্বোধ্য হয়ে পড়েন । 



দি ওয়েই ল্যাও ৪৩, 

অধ্যাপকবৃদ্দ অনেক সময়ে বলে থাকেন, এলিয়টের “ওয়ে ল্যাও' বুঝতে 
হলে নৃতত্ব, সমাজতত্ব, ইতিহাস ধর্মশ্রাস্্র সব কিছুই জানতে হবে। কথাটি 
অর্ধপত্য। কারণ, সাধারখ পাঠকের মন এতটা জঞান-সমৃদ্ধ না হলেও সে 
অস্তত বুঝতে পারে যে, কবিতাটিতে খতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধরণী কখনো 
সরসা, কখনে। বা উষর মরুতৃমিতে রূপান্তরিত । 

কবিতাটিতে অসংখ্য চিত্রকল্প, বাকৃপ্রতিমা, এবং প্রতীক। আর তার সঙ্গে 
নাটকীয়তা । তাই “ওয়েঈ ল্যাও'-কে নাট্যকাব্য বললে সম্ভবত অত্যুক্তি করা! 
হবে না । যেমন ধক্ন, ম্যাডাম সমগ্রিসের সঙ্গে ইউজেনাইডিসের কথাবার্তা ॥ 
অথবা, কাব্যের দ্বিতীয় পর্বে নায়ক-নায়িকার সংলাপ । অথবা, মদ্যশালায় 

অকালবৃ্ধ৷ লিলের শুভাধিনীদের কাহিনী । অথবা, তৃতীয় পর্বে টেইমস নদীর 
ধারের তিনটি দুঃস্থা তরুণীর বেদনার্ত স্বতি রোমস্থন। টাইপিষ্ট মেয়েটির - 
কাহিনী। নাটকীয়তা আনার ফলে কাব্যটি আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে । 
এলিয়ট তো! নিজেই বলেছেন £ 7159 10621 160180) ০01 7১0০6, 0০. 
193 10800, 2100. 6106 19956 ৫116011716919 91 50918] 41591118985, 

101 7১০9০:9, 19 (1)680:6*. 

এলিয়ট বিংশ শতাব্দীর কদর্ধ বিভীষিকাময় জীবন এবং নৃতত্ববিদদের . 
আবিষ্কৃত তথ্য ও পুরাণ কাহিনীর সাঙ্গীকরণ করেছেন । প্রাচীন পুরাঁপে যে 
সব কাহিনী ও অভিজ্ঞতা বিধৃত, তা বিশেষ কোনে দেশ বা যুগের নয়। 

তার মধ্যে এমন একট! সার্বজনীনতা রয়েছে যা প্রতি যুগের মাহুষের মনের 
তন্ত্রীতে আঘাত করে। অধিকাংশ পাঠক, বিশেষত যারা সংবেদনশীল, 

তারা মনে করেন, এ সবই তো! আমাদের জীবনে, আমাদের চারদিকে ঘটছে । 

তবে ধাদের বুদ্ধির জড়তা রয়েছে, তার! অবশ্ত কবির কাব্যে বাণীর জড়িমার 
দোহাই দিয়ে কবিতাটিকে অম্প8ই ও দুর্বোধ্য বলে আত্মতৃপ্ডি লাভ করতে 
পারেন। - 

“দি ওয়েষ্ট ল্যা্ড এলিয়টের নিজের বিবৃতি অনুসারে 0০৫16861৩ 

618” অর্থাৎ কবির চিন্ত। ও ভাবনার ক্ষরণ । [1১9 7816৩ ৬০০৩৪ 0? 

7১০০৫7১" প্রবন্ধে এই জাতীয় কবিতার ব্যাখ্যা করে এলিয়ট বলেছেন £ 
"0 &. 00010 17101) 19 176£1)61 ৫1090610 1101 170811901৬৩, 20. 

006 801709650 ৮ 209 06161 50০12] 00109099, 006 ০১০০ 2085 

06 9029611760.801615 101) 60755911720 ০196--88176 ৪11 1815 - 

26580010989 ০1 09:08, 1000 00511 11860155 (0611 90110069610189+- 



৪৪ টি, এল; এলিয়ট 

18617 হ0091০--01019 009০015 1177190196, [76 ৫0995 200 1000 

11590 15 1085 09589 91014] 105 1125 5810 £% 7) 2190 42 6006 5001 

69529 115 15100 90100617950. চ/111) 17091716 06191 1960716 

17051510200 2611176,. 1265 18 1006 90130961196 9/161) 011861 

5০215 ৪1 ৪11 20215 ৬/10) 11001105 0155 11819609105, ০7, 220৩ 

100৬, €125 15850 91010 ৮8018, 176 15150 00110617560. ৮/1)010101 

81)%৮০৫১ 0156 ৮111 6৮51 81000151210. 61910) 16186 00995. 76 49 

90025556 9১ 2 ০1060. 9/10101) 1.6 2009 01176 60 61161 112 

01007 (০ 00191019186, 

এই জাতীয় কবিতা নীতিমূলক কাহিনী নয়। কবি সমাজ সংস্কারের 
চেষ্টাও করছেন না। কবিতাটি রচনার পুর্বে কবি সঠিক কী বলতে চান, ত। 
তিনি নিজেও জানেন না। অন্ত লোক কবিতাটি বুঝল কিন! সে সন্বন্ধেও 
তিনি একান্ত নিম্পৃহ। তার নিজের ভাব প্রকাশ করবার জন্তে সঠিক শব 
সস্তার তার আয়ত্তে এসেছে কিনা, এই তার একমাত্র বিচার্ধয বিষয় । একটি 
আবেগ তার মনকে ভারাক্রাস্ত করে রেখেছিল। সেটি থেকে ভারমুক্ত হয়েই 
তিনি স্বত্তি লাভ করেছেন । 

“দি ওয়ে ল্যাও্, রচনার সময়ে এলিয়ট শারীরিক ও মানসিকভাবে 
অনুস্থ। লয়েড,স ব্যাঙ্কে অমানুষিক পরিশ্রম, প্রথম স্্রীর উন্মত্ততার জন্যে মনে 

নিনাকুণ অশাস্তি । এলিয়ট বলেছেন £ 
“] 1070, [01 8108691708১ (1790 90106 1011079 01 11] 1)98,1012 

90111 01 0991019,9 109$ (16 00161 0170012851977095 21৩ 

0৬০০1৪016) 701709000০6 212 8002 9£ 0০095 10 2 92 801102,018- 

106 005 90100461010 01 209102010 /111011)0, 

অনুমান করা যায় যে, দৈহিক ও মানসিক অনুস্থতার ফলেই 
“20000108610 9/116116” সম্ভব হয়েছিল । 

এলিয়ট তার সকল কবিতাতেই 9১:0৮০15 বা প্রতীক ব্যবহার করেছেন। 
প্রতীকের সংজ্ঞ। দিতে গিয়ে এড.মাণ্ড উইলসন বলেছেন যে, 95790] হ'ল 
“৯0 20051506069 ০81660115 5000150. 121621)9---2. 90121119206 

859০9০48010], 01 10689 19075561905 ১৩ ৪, 29৫16 0? 10850891018 

৮60 901001007010108065 001006 70615091181 665611195%, 

এলিয়ট প্রতীকের মধ্যে তার 19:50719] £65117%+ যথেচ্ছভাখে ব্যবহার 
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“করেছেন । যতই 6:801191169* এবং 4961175+ কে অস্বীকার করুন না 
কেন, তিনি নৈর্যক্তিক হতে পারেন নি। 

প্রতীক ব্যতীত “ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড কবিতাটির রচন1 সম্ভব হত না। কারণ 
কবিতাটির বিষরবস্ত এতই ব্যাপক যে এর সারাংশ ছুএকটি কথায় দেয়ার চেষ্টা 
নিছক বাতুলতা৷ । ধার! বলেন যে, কবিতাটির উদ্দেস্ত “1৩ ৫$88110810)- 
20806 ০ ৪. 86261211010”, অর্থাৎ বিংশ শতাবীর মোহভঙ্গের প্রকাশ । 

এলিয়ট কৌতুকের সঙ্গে এই সব সমালোচকদের উদ্দেস্টে লিখলেন £ 
“] 108 1826 95:015988৫ 101 01161), [18611 ০09/1 111051018 0? 

10616 81511105101050, ৮০৮ 0020 10 1700 1017) 726 0179 

. 87021001022, 

হেলেন গার্ডনার বলেছেন যে, শুধুমাত্র বিশ্বাসের অপমৃত্যুর কথা বললে 
কবিতাটিকে বড্ড ছোট করা হয়। 

“20. 11001 0109 100961038 10769.71776 (0 09116 19111791115 0116 

80016581010 01 10000671) 1801 01 19161) 15 00 10115198109 115 01] 

81070 89০06”. 

ম্যাথিলেন বলেন, কবিতাটি বিশ্বাস হারানে। বেদনার্ত সমাজের আর্তনাদ, 
-৮[1)৩ 8508১ 01 & 89০916% ৮410000 ০৩116£৮, 

এ আই, এ, রিচার্ডল বলেছেন £ 
“55 10688 215 ০0 211 1017705, 20599 270 ০01001616, 

£910.6181- 2100 09101001917, 2180, 11106 (126 1080510919179 101)18565, 

0095 2:65 21190660, 1010 01080 01295 1785 611 28 90100117117, 

"801 0080 00511 575908 110 05 708৬ 00100011165 11100 £ 001916171 

-/15015 01 16611176 200 ৪00108৫6 200 7700096 & 18০0189.1 

11961811010, ০ 0105 ৮/111. 

রিচার্ডস “ওয়েষ্ট ল্যাওকে ৮8510 ০0? 10689 বলেছেন। বাস্তবিক 

পক্ষে কবিতাটির পাঁচটি 400%907600 বা অংশ :সঙ্গীতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে 
তুলনীয় । কিন্তু কবিতাটির বিষয়বস্ত তো! ত। থেকে বোঝ যাবেন! । 

এলিয়ট “ওয়েস্ট ল্যাও্-+এ একটি দার্শনিক তত্ব উপস্থাপিত করেছেন । তিনি 
“বিশেষ কোনে যুগ বা সমাজের কথা লিপিবদ্ধ করেন নি। সমগ্র বিশ্ব এর 

'পটভূমিকা ৷ সভ্যতার প্রথম দিন থেকে মান্ষুষ শুধু অসহনীয় হুঃখ ও যন্ত্রণা 
গভোগ করে এলেছে। মেই দুঃখের মূল কারণ কামন। ও বাসনা । সেই 
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কামন। বহুলাংশে যৌন সম্পর্িত। পাশ্চাত্য দেশের সেই্ট অগাষ্টিন এবং 
প্রাচ্যস্ৃমির বুদ্ধদেব মানুষের দুঃখের কারণটি যথার্থগ্ূপে উপলব্ধি করেছিলেন ।১ 
এলিয়ট তাই বলেন £ 

“105 ০০911998010 0 019996 €০ 26016801)626898 ০1 

5851617) 2100 চ/6860117 29050108910, 88 6176 0011011) 20101. ০01 (1815. 

081 ০01 0105 00610, 28 1806 ৪12 80091091716.” 

সেইণ্ট অগাষ্টিন "175 0109 ০01 0০৫, গ্রন্থে হুম্পষ্ঈভাবে বলেছেন, 

আযাডামের যৌন কামন। থেকে পাপের উদ্ভব, আর সেই পাপের মধ্যে যন্ত্রণা 
ও মৃত্যুর বীজ লুককারিত। 

এলিয়ট ফিশার কিং-এর মধ্যে সর্বকালের যৌন ব্যভিচারের, যৌন বিরতির. 
এবং যৌন কামনার প্রতীক খুজে পেলেন। ফিশার কিং এলিয়টের 
দ01901$6 ০07761261$9. সেইণ্ট অগাষ্টিন বলেছিলেন £ *1)6 1006101 

01 90100711915991096 18 0115 890061 01 9107” ফিশার কিং ০০৪০- 

18596106+ বা যৌন-অপরাধের জন্তে পাপী। সেই পাপ সকল যুগের পাপ।. 
এই পাপবোধ এলিয়টেরের সমগ্র চেতনা আচ্ছন্ন করে রেখেছে । এডমাও- 
উইলসন বলেন £ 

“55909217155 111100617000 722 77255 2,276 006 

09০01191 ০9100106501 006 1011627 6017860. 2:85 8 (106 1001101 

০01 0128115 8104 1119 5119 891019211)9 1101) [106 00101018 1169, 

005 2505010 817111)101176 0] 82%08] 61611611096 [105 ৫861985- 

2 0105 ৫19 8106 00 01 005 80111785 9? 893:021 610.01101). ড/1101 

218 05 10906 (০ 18106 18 11906. 

অর্থাৎ, পিউরিট্যান মনোভাব সম্পন্ন এলিস়ট শিল্পী হয়েছেন। যুগের যা 

কিছু কুৎসিত আর বিভীষিকাময় এবং অক্ীল তাকে তিনি ঘ্বগা করেছেন, . 

কিন্তু তাদের প্রতি কোথায় যেন তার একট] নীরব সমর্থন ছিল । তিনি যেন 
এমন এক সাধু; যিনি যৌনক্রিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন, কিন্তু তার 
মনে তীব্র বেদন। যে, যৌন আধেগ তার ক্রশই স্তিমিত হয়ে আসছে। তাই. 
যৌন আবেগের পরিবর্তে ধর্মীয় আবেগ সঞ্চারের জন্তে তার কতই না! আকিঞ্চন । 

বেশ কিছু সংখ্যক সমালোচকের মতে *দি ওয়েষ্ট ল্যাও' খুউধর্মীয়ঃ 
কাব্য। কিন্তু ধর্মের উপর একটি নুম্ম আন্তরণ বিছিয়ে দেয়া হয়েছে ॥ 

ক্িন্ধ ব্রুস বলেছেন : 
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“7705 (০1011511910 21081617191 15 26 1105 96180:9, 60 £০ 10০99? 

18651 ৫6915 ড/ 1118 1 ৫2150019 ** 

“দি ওয়েস্ট ল্যাণ্'-এ আশার বাণী উচ্চারিত। কিন্তু ভার হৃত্তিন বছর 
বাদে রচিত “দি হলে মেন'এ আবার নৈরাশ্তের সথ্র। এখানে দাস্তের 
“ইনফার্ণোর সুর । 

“দি ওয়েট ল্যা্ এর মতোই “দি হলে যেন, পাচটি অংশে বিভক্ত। 

কবিতাটির শিরোনাম] তিনটি রচন] থেকে নেয়া । উইলিয়াম মরিস-এর “দি 
হলো! ল্যাও,' রাভিয়ার্ড কিপলিংয়ের “705 78101501190, এবং 

শেক্সপীয়ারের 'জুলিয়াস সীজার” এলিয়টের উৎস । শেষোক্ত গ্রন্থে রয়েছে 
[15165 216 100 [110105 11) 101811) 9170 91111919 1810 

00 130110/ 17010 ..,.১, 

কবিতাটির 17:9181801 44150817100 15৩ ৫52.৫+ নেয়! হয়েছে 
কন্রাড-এর “হাট অব. ডার্কনেশ' উপস্তাস থেকে । 

শ্বেতকায় মিঃ কুর্জ এক ব্যবসারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে আফ্রিকায় 

এসেছে। মগ্তপ বর্ধর মানুষটি কালে! চামড়ার মান্ষগুলোকে পণ্ড বলে গণ্য 
করে। তাদের জীবনের যুল্য তার কাছে এতটুকু নেই। সেই মান্্ষট। মারা 

গেল। এলিয়ট একটি দুর্দান্ত ব্যক্তিকে “হলো মেন,দের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ষনে করেন । 
তার। সম্পূণ নিক্িয়। জড়তার চেয়ে কুকর্ম ও ভালো! । 

দ্বিতীয় [017151801৮4 [90159 01 0115 010 00৮ গাই ফকৃস- 

এর কথা স্মরণ কিিয়ে দেয়। €ই নভেম্বর ১৬৫ খৃষ্টাব্দে ফক.স চেয়েছিল 

বিশ্ষোরকের পাহায্যে পার্লামেন্ট উড়িয়ে দিতে, আর রাজ! প্রথম জেমসকে 

হত্যা করতে । এই ষড়যন্ত্রকে ইতিহাসে 3 7১০৬ ৫6: 7১10 বলা হয়। 

ফক,স ধর] পড়ে গেল। তার ফশাসী হোল। তারপর বছরের পর বছর 

৫ই নভেম্বর ফকসের খড়ের মৃত্তি তৈরী করে তা পুড়িয়ে দেয়া হয়। এটা 
একট! উত্সবের মতো | তাই ছেলের! বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করার সময়ে বলে, 
৮৪. 91015 [07 (16 0910 0.৮ এলিয়টের মতে "হলো মেন'দের চেয়ে 

রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ফকৃস শ্রেষ্ঠ । কারণ সে জড়ভরত নয়। সে হলে! 
199, ৬10919101 8০001,১, 

»প হলো মেন'-এর দল খড়ের মৃত্তি। তাদের মন্তি্ক নেই, বুদ্ধি নেই। 
তাদের মাথাতেও খডপোরা। তার ফিলফিস করে কথা! বলে। মনেহয় 

যেন ঘানের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাবার শব । অথবা ভান কাচের উপর 
৭ 
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দিয়ে ইদুরের চলার শব । তাদের আকৃতি নেই, বর্ণ নেই, শক্তি নেই। 
এদের চল! আছে বেগ নেই। ওদের দৃষ্টিশক্তি নেই। তাদের 
দেখলে মনে হয় শস্তাক্ষেত্রের কাকতাড়ুয়া । তাদের দেশে শুধুই পোড়ে। 
আমি। চারদিকে কাটা আর আগাছ1। তাদের দেবত৷ নিশ্প্রাণ পাথরের 
ষৃত্তি। তাদের ভালোবাসা, তাদের হৃদয়বৃত্তি দেবতাদের কাছে উপহাসের 
বস্ত। তাদের আকাশে তারা৷ আর গ্রহ নিশ্রভ। এখানে আশ নেই, 
ভরসা নেই। তারা তবুও আশা করে, হয়তে। একদিন তারা বাস্তবের 
সাক্ষাৎ পাবে। এখানকার মানুষের! শুধু কাটায় ঢাক পীয়ার ফলের সন্ধান 
করে। তারা সম্পূর্ণ জড়ভরত । হলো! মেন-এর] পরস্পরের থেকে একটি 
গভীর ছায়৷ দ্বারা বিচ্ছিন্ন । তাদের কোনে! সৌন্দ্যবোধ নেই। তারপর 
তাদের মৃত্যু হলেও তারা কোনে। অভিযোগ জানায় না। শুধু মহ আর্তনাদ 
শোন] যায় মান্র। 

“দি হলে। মেন" কবিতায় দাস্তের গ্রভাব সুম্প্ট। দাস্তে 'লিশ্বো” নামক 
একটি সম্পূর্ণ শৃন্তার কথা! কল্পনা করেছেন। সেখানের অধিবাসীর! শুধুই 
ছায়া । তাদের পাপপুণ্য, শুভ অশুভ, সুন্দর কুৎসিত কোনো বোধই নেই। 

হলে! মেন-এর] “লিম্বো'র অধিবাসী । 
কবিতাটির প্রথম পর্বে “হলে! মেনর)” তাদের শূন্যতার কথ! বলছে। তারা 

ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের অধিবালী। তারা যেন সব গাই ফকসের প্রতিষৃতি। 
পোড়বার জন্তে তার] প্রস্তত হচ্ছে। তাদেন্র জীবনে শুধুই বিরাট শৃন্তত] । 

আধ্যাত্মিকতার কোনে! মর্মই তার! উপলব্ধি করেন৷ । আমন "মিষ্ট কুর্জ।, 

আর গাই ফকসকে তাদের দুর্বৃত্ততার জন্তে ঘ্বণা করি। কিন্ত তারা সজীব, 

সক্রিয়, আর হলো! যেনের1 জীবনখিমুখী মৃত্যু-অভিলাষী অদ্ভূত জীব। দাস্তে 
সম্ভবত এদের সঙ্ষন্ধেই “ব01103778 22:07), কথাটির প্রয়োগ করেছিলেন। 
তারা ঈশ্বর ব1 শয়তান কারুর কাছেই আকৃতি জানায় না। 

দ্বিতীয় পর্বে মৃত্যুর ছুট রাজ্যের কথা বল হয়েছে। একটি “9০213, 
9011)61 10800. সেখানে মৃত্যুর নদী অতিক্রম করে তারা যেতে 

চায়। নৌকোয় পার করে দেবে চ্যারণ। তারা আপাতত 4969115 
70158] 111784010এ বাস করে। তারা 4২8০5 ০০৪, 91051851117, 

970885 92৬৩৪ পরিহিত কাকতাড়ুয়া । তারা বাস্তবকে ভয় করে। তাই 
তারা! ৫6970, অর্থাৎ মানসিক স্বত্যুর জগতে বাস করে । 

তৃতীয় পূর্নে হে! মেনদের রাজ্যের পরিচয় পাই। 



দি ওয়েট ল্যাও ৯৯ 

1015 18 0196 0620 19170 

1815 18 0106 (80008 1217, 

এখানে সবই পরোক্ষ, কোনো কিছু প্রত্যক্ষ নয়। সবই খণ্ড; বিক্ষিপ্ত । 
টেনিসন-বণিত “লোটোস-ইটাস”-দের মতো এর! দায়দায়িত্বহীন। দাস্তের 

“লিশ্বোর' অধিবাসীদের মতে। তারা উড়ে উড়ে যাচ্ছে। এর! জীবনকে ভয় 
করে, ম্ৃত্যুকেও সমানে ভয় করে। কারণ মৃত্যুর সময়ে তাদের মুত্র 

মুখোমুখি হতে হবে। সেই অভিজ্ঞতার কথ। ভাবলেই তারা৷ শিউরে উঠে। 
এ রাজ্যে ধর্ম বা বিশ্বাসের স্থান নেই। তারা পাথরের মুক্তি পূজো করে। 

ও 1108 0159 ৮0010 10858 

010) 018%515 €0 010161) 560700, 

সেই পূজোর মধ্যেও কোনে! ওক্তি বা আকৃতি নেই। 
চতুর্থ পর্বে হলোমেনদের দেখতে পাই নরকের লেখি নদীর ধারে। 

চ্যারণের নৌকোয় তার] যাবে 1269৮188 001061 10177500109, এ | তার! 

সম্পূর্ দৃষ্টিহীন। তবুও তাদের মনে ক্ষীণ আশ, বিয়াত্রিচ যেমন দাস্তের প্রতি 
তীর দৃষ্টি হেনে তাকে ঈশ্বরের দরবারে নিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি 
হলোমেনদেরও 7098%61)+5 06189 110080910 এ নিয়ে যাওয়। হবে। 

পঞ্চম পর্বে হলোমেনের পীয়ার গাছের কাছে শিশুদের একটা ছড়ার 
0819৫ গাইতে লাগল--75:6 ০ ৪০ 1£000 010০ 10001991 

9517.+সেই গানটা আবার বসস্তোথ্সবেরণুর6:6 ৯০ 8০0 5801551106 0009 

3 118৮, কিন্তু হলোমেনদের দেশে মালবেরী ফল হয়। কারপ মালবেরী 

প্রজনন শক্তির প্রতীক । তাই তাদের শুধু কাটাভর] পীয়ার গাছ। 
হলোমেনর] অস্তবিহীন কালে ছায়ার দেশ। ছাঁয়। তাদের বাসন। ও 

তার পূরণের অন্তত । তাই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তার] অতিক্রম করতে পারে 
না। ছায়৷ বিষূর্ত চিস্তা আর তার বাস্তবে রূপায়ণের মাঝখানে । আবার 

ব্যক্তিগত অন্থভূতিও অন্তের মনের প্রতিক্রিয়ার মাঝখানেও ছায়ার প্রাচীর । 
আবার সম্ভাবনা ও বাস্তবের মাঝ্খানেও ছায়াপাত। 

কোনো সমালোচকের মতে ছায়ার তিনটি প্রকাশের অর্থ শিব, বিষু আর 
ব্দ্ধেরই প্রকাশ। আবার আর এক সমালোচক বলেন, ছায়ার অর্থ আত্মরতি 
ও বাসনা । 

হুলোযেনরা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাদের ভাগ্যে পৃথিবী শেষ হবার 

4১88" এর নির্দোষ শোনা যাবে না। তার! ক্লান্ত স্থবির জীবের মতো! 
“ভ/1818)7৩ করেই বিদায় নেবে। 



অষ্টম পরিচ্ছেদ 

এক্িশজলেল্লর পরম্সাত্ক্ কুল্রিভ্ডা 

'জানি অব, দি ম্যাজাই, (275 7০%75) ০ 06 1৫285 ), আনি মিউলা? 

(4727112), “এ সঙ্গ, ফর পিমিয়ন” (4 5978 975871207) এবং “ম্যারিনা”- 

তে (1£27179 ), এলিয়টের গভীর ধর্ম বিশ্বাসের সুস্পষ্ট হ্বীকৃতি। আংলিক্যান 

চার্চে প্রবেশ করার বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকেই তিনি প্রত্যয়ের দৃঢ়ভূমিতে 

অবস্থিত । 

“দি জানি অব দি ম্যাজাই”-এর “ম্যাজাই, শব্দটি 'ম্যাগাস*এর বহুবচন । 

ম্যাগাস-এর অর্থ পঙ্ডিত। সেইপ্ট ম্যাথু লিখিত স্থপমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
বল। হয়েছে, পূর্বাঞ্চল থেকে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি একটি উজ্জ্বল তার দ্বারা 

পরিচালিত হয়ে যীশুর জন্মস্থানে এসে পৌঁছলেন । তীর] নানাবিধ উপহার 
নিয়ে এলেছিলেন । 

এলিয়ট সেইন্ট ম্যাথু থেকে যেমন উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তেমন 
করেছেন সপ্তদশ শতাব্ধীর আযাংলিক্যান পুরোহিত ল্যান্সলট আযাও্,স-এর 
রচন। থেকে £ 

৮/৯ 9010 001711716 01195 178.0. 01 16 90 (1919 (11075 ০0 0106 621 

10580 006 ৬/0151 [1006 01? 016 9921 0 1805 ৪. 10121006559 23৫ 

606091911$ ৪. 10105 1001769% 117, 1105 9/855 09610, 1176 /92.01)67 

৪1,211, (105 4998 81109169 [115 5011 [101)9505 00 10) 199194710 

6714777217, 015 551 ৫99. 0৫1 9/117651.% 

তিনজনের একজন জ্ঞানীথ্যাক্ত খানিকটা অন্ুযোগের স্থুরে স্থাতিচারণ 

করছেন । তার তিনজন কী সব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম 

করেছিলেশ, তারই বর্ণনা! করলেন । তার] যে সব উটের পিঠে চেপেছিলেন, 
তাদের রক্ষকেরা 1ছল মস্তপ এবং লম্পট । তার! বাড়ী ফিরে যেতে ব্াগ্র। 

কিন্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাতে বিশেষ বিব্রত বোধ করেন নি। তাদের জলম্ত 

বিশ্বাস তাদের চলার পথকে নুছন্দ করে তুলেছিল । তবে বিশ্বাসের সঙ্গে 
সন্দেহও ছিল £ 

15 09195 91761175118 081 9818, 6951175 

7178 00159 98৪ 211 1011৩, 



এলিয়টের ধর্মাত্বক কবিতা ১০১ 

কিন্ত তারা! যখন প্রবহমান নদী, একটি মিল এবং তিনটি গাছ দেখতে 
পেলেন, তখন তাদের সংশয় ধীরে ধীরে কমে এল । নদীর জল এবং মিল 
নবজন্মের প্রতীক । তিনটি গাছ যান্ড এবং দুই তন্করকে ক্যালভেরির যে গাছে 
ক্রুশবিদ্ধ কর] হয়েছে, তারই প্রতীক। তারা তিনজন সরাইখানার গায়ে 
দ্রাক্ষার পাত দেখেছিলেন, তা হোল যীশুর প্রতীক। কারণ যাস হ্বয়ং 

বলেছিলেন, তিনিই স্্াক্ষাকুঙ্থ। ছটি হাত টাকার জন্যে জুয়ো খেলছে, তা 
মানুষের আদিম প্রবৃত্তি লোভের সেোতক। 

বক্তা একটু বিভ্রান্ত। তাই তিনি প্রশ্ন করছেন, তারা. কী জন্ম না মৃত্যু 
দেখতে গিয়েছিলেন? তিনি জানেন, জন্মের তাৎ্পর্ধ কী। যীশুর জম্ম 

সাধারণ শিশুর জন্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ৷ যাশুর জন্মের অর্থ জানী ব্যক্তিদের 
স্বতা। তাদের অতীত, তাদের পুরোনো মৃল্যবোধ, তাদের পুরোনো 

জীবনযাক্রা, তাদের মামুলী বিশ্বাস-__সব কিছুরই মৃত্যু হোল, যখন তীরা 
বীস্তর জন্ম স্বচক্ষে দেখলেন । তাদের সংশয়, তাদের অনিশ্চয়তা-_সবই শেষ 
হয়ে গেল। এক জীবনেই তাদের মৃত্যু আবার জন্মাস্তর হোল। 

তার। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও শাস্তি পেলেন না। তাদের বন্ধুবান্ধব, 

সঙ্গীসাী কেউই তাদের নববিধানে বিশ্বাসী নয়। তার! আকড়ে ধরে আছে 
'তাদের পুরোনো! ধর্ম আরবিশ্বাস। তাই বারে বারেই তারা ,সংঘাতের 
সম্মুখীন । তাদের পুরোনে। বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু নতুন বিশ্বাসের জন্ম 
এখনও হয়নি । হয়তে৷ এর জন্তে একট! মহৎ মৃত্যুর প্রয়োজন। সে মৃত্যু 

বরণ করে সারা বিশ্বে তার নতুন ধর্ম ছড়িয়ে দেবেন। তাহলে আর সংঘাত 

আর সংশয় থাকবে ন1। 

“আযানিমিউলা+ শর্খটর অর্থ “ছোট্ট আত্ম |” হ্থাড্রিয়ান তার আত্মাকে 

ছোট বলেছিলেন । 

এই কবিতার বিষয়বস্ত মেটাফিজিক্যাল গোষ্ঠীর কবি হেনরি ভন-এর 
(176019 ৬৪1181897 ) [105 £২০০:৪৪১ এবং ওয়র্ডস্ওয়ার্থের “0৫6 ০ 

(06 1111779610108 01 11070108115 কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। মানুষ 

শৈশবে কত আশা, কত আনন্দের অধিকারী । কারণ তখনও সে বর্গের 

সৌরভ, দ্বর্গের স্থযমায় মণ্ডিত। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে তার জীবনে 
ইনরাশ্ত আর সংশয়ের দোলা । এলিয়ট একে বলেছেন-__*]৩ 1১62 
681:062. 01 16 £:০0%105 501.” আত্মার পক্ষোচ্ছেদ হলে সে ছোট 

আত্মার পরিণত হয়। শিশু পার্ধিব জানবৃদ্ধির জন্তে 77061072212 



১০২ টি, এস, এলিয়ট 

87762717506 পড়তে পারে । তাতে লে সাংসারিক অর্থে বিস্তার জাহাজও' 

হোতে পারে । কিন্ত তাতে তার আত্মার প্রসার বা ক্ফুরণ হয় না। বার্ধক্য 
আত্মা আরও সম্কৃচিত। তারপর তার মৃত্যুর পর আত্মার বিনাশ হয়। 

আশ, ওয়েম্সডে (451) ড/০৫156509% ) কবিতাটি ছটি অংশে বিভক্ত। 

লেপ্ট (7,506) উৎসব উপলক্ষে রচিত কবিতাটি এলিয়টের ধর্মজীবন ও 

বিশ্বাসের একটি ঝলকিত মুহূর্ত । তার ধর্মজীবনের রূপান্তর এখানে বিশেষরূপে 
বিধুত। জর্জ হারবার্ট-এর “টেম্পল” কবিতা সম্বন্ধে এলিয়ট যা! বলেছিলেন, 
এখানে সেই উক্তি সম্পূর্ণ গ্রযোজা-৮ 199010 01 0115 51011710081 

81106515 0 2 10811) ০01 17661169081 0০৬76182100 91100101791 

81006105105 ৮110 68%০ 10001 €01] 0 19119061176 1115 ৬ 651505.% 

এ কবিতায় এলিয়ট আঙ্গিকের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বীতন্পৃহ । লীভিস যথার্থই 
বলেছেন---৮০০1০ 16991917006 101 17110 17612 15 ৪ (6০017111006 101 

81710651169.” পু 

লেই %580091165 ধর্মবিশ্বাসের :91000110-, 

লেপ্ট উত্সব বেদনার উৎসব । মানবের কল্যাণের জন্যে যীশু ক্রুশবিদ্ধ 

হয়েছিলেন । তাই মান্ষের এত বেদনা । তারপর ইষ্টার উপলক্ষে যীতুর' 
পুনরুথান ৷ লেন্ট'এর সময়ে খুষ্টানের! সর্বপ্রকার কৃচ্ছ সাধন করে থাকে। 

ষীত্তর পুনকথানের অর্থ মানুষের নবজন্ম । 
এলিয়ট টিরোশিয়াস বা ফিশার কিংয়ের মতোই আঘাতে আঘাতে দীর্ঘ । 

তার মনে প্রচণ্ড সংঘাত । এই কবিতাটিতে দাস্তের প্রভাব সৃম্প্ট । চিরকালই 
দান্তে এলিয়টকে মুগ্ধ করেছেন । খুষ্টধর্ম গ্রহণের পর এলিয়ট দাস্তের প্রতি 
আরও অনুরক্ত হয়ে উঠলেন । 

কবিতাটির প্রথম অংশে কবি তার অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যের প্রবল 

সংঘাতের কথ] বর্ণনা করছেন । অত্তীতট! হোল খ্ুষ্টধর্ম গ্রহণের পূর্বে, আর 

ভবিষ্যৎ হোল খুষ্টধর্ম গ্রহণের পর । তাঁর সকল গর্ব চূর্ণ হয়েছে। তার হৃদয়ে, 

অন্ুতাপের জালা ৷ তিনি প্রার্থনা জানালেন ভাঞজিন মেরীর কাছে £ 
1৮185 001 0৪ 511211518 100%/ 8170 81 119 18011 ০91 0715 06201). 

দ্বিতীয় অংশে কবি তাঁর “লেডি'র উদ্দেশ্যে আকৃতি জানাচ্ছেন। তিনি 
যেন তাকে আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের বিষয়ে সাহায্য করেন। দাস্তেও তার 

“লেডি? বিয়াত্রিচকে অন্থরোধ করেছিলেন, তাকে নরক থেকে স্বর্গে নিয়ে 
যেতে । লেভির সঙ্গে তিনটি চিতাবাঘ | তারা পবিত্রতার প্রতীক । তাঁর? 
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তার পা, হৃদয়, যুৎ আর মস্তিষ্ক খেয়ে ফেলল । পায়ের অর্থশারীরিক শক্তি, 

হৃদয় হোল আবেগ, ষকৎ হোল কাম, আর মস্তিষ্ক হোল ইঞ্জিয়গ্রাহ বাসনা । 

এ সবই নিঃশেষ হওয়ার অর্থ ঈশ্বরের কাছে পূর্ণ আত্মপমর্পণ । অতীতের 
জীবনের অব্পান ঘটিয়ে নতুন জীবন লাভ । 

পথের দুপাশে হাড়ের সপ । ইজ.রায়েলের অনেক পাপীর এখানে মৃত্যু হয়েছে। 
তৃতীয় অংশে কবির নবজন্মের দীক্ষা! । বহু মানসিক বেদন। ও সংগ্রামের 

মধ্য দিয়ে তাকে পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে। পথ অতান্ত খাঁড়া সিড়ির পর 

সিড়ি । এই খাড়া পথ অতিক্রম করার অর্থ কামনার বিসর্জন | 

চতুর্থ অংশে “লেডি কবিকে ভ্রতবেগে নিয়ে যাচ্ছেন । তার. ছুপাশে 

ভায়োলেট ফুলের সমারোহ । জীবনের কাছে মৃত্যুর পরাজয় হোল 

ভায়োলেটের অর্থ । 

পঞ্চম অংশে যীন্তর কথ! । যাশুই হোলেন সেই আদি “],০৪০৪ বা 

“অক্ষর” যার ক্ষয় নেই। মানুষ ধনে জনে এত জড়িয়ে আছে যে, ঈশ্বরের 

“অক্ষর” ব! বাণীর প্রতি তার উৎসাহ নেই। 
ষষ্ঠ অংশে কবি ভাঞ্জিন মেরীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন--আমাকে কামন। 

বাসনা থেকে মুক্তিদাও | “00: 1969০০ 19 7715 চ/11]. 

“ম্যারিনা? (1£27:%4 ) এলিয়টের একটি অনবস্ভ গীতি কবিতা ৷ কাব্যের 

সমস্ত সৃযমা দিয়ে গড়া কবিতাটি রচিত হয়েছে ১৯৩. খৃষ্টাবের সেপ্টেম্বর 

মাসে | আ্যাংলিকান চার্চে প্রবেশের পর এলিয়টের সকল ছিধা ছন্দের 

অবসান হয়েছে । তাই এই কবিতায় প্রশাস্তির স্থর ৷ 

কবিতাটি একাধারে গীতি কবিতা আর ড্র্যামাটিক মনোলোগ ৷ বক্তা 

ম্যারিনার বাবা রাজ! পেরির্লিস। “পেরিক্লিল* শেক্সপীয়ারের একটি ড্র্যামাটিক 
রোম্যান্স । তীর নাট্যজীবনের শেষ পর্যায়ে রচিত। 

পেরিক্লিস রাজা আ্যার্টি-ওকাসের ষড়যন্ত্রের ফলে পলাতকের মতো ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন । তিনি এসে পৌছলেন পেপ্টাপলিস রাজ্যে ৷ রাজকুমারী থাইসা 
তার শৌর্ধেবীর্ধে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করল । 

সন্ত্রীক পেরিক্লিস জাহাজে করে রাজ ফিরছেন ৷ হঠাৎ ঝড় । গর্ভবতী 

থাইসা একটি ফন্তা প্রসব করে মারা যায়। মৃতদেহ একটি সিন্ধুকে করে 
সমূজ্রে ভাসিয়ে দেয়া হল। আসলে কিন্তু থাইস। মরেনি ৷ ইফিপাস রাজ্যে 
গিয়ে সিচ্ধুকটি পেশীছিল। একজন চিকিৎসক থাইসাকে বাচিয়ে তুলল। 
থাইস! হুল ডায়ানা দেবীর মন্দিরের পুরোহিত | 



১৪৪ টি এস, এলিয়ট 

শোকাতুর পেরিক্লিস সপ্োজাত শিশুকে তার বন্ধু ক্লে়ন এবং বন্ধুর সী 
ডাইওশনিজার তত্বাবধানে রেখে দিলেন । 

শিশু কন্যার নাম ম্যারিনা, সাগরে জন্ম তাই সাগরিকা । রূপে লক্ষ্মী গুণে 
সরন্বতী। সকলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ । ডাইওনিজার মেয়েকে কিন্ত 
কেউ প্রশংসা করে না। তাই ডাইওনিজা ম্যান্সিনাকে হত্যা করবার জন্তে 
একজন ঘাতক নিযুক্ত করল। কিন্তু তার মৃত্যু হল না। জলদস্থ্যরা তাকে 

একট৷ গণিকালয়ে বিক্রয় করল। কিন্তু পবিত্রতার আধার ম্যারিনাকে কেউ 

অসম্মান করতে পারেনি । সেই রাজ্যের শাসক পর্যস্ত ম্যারিনার 

দেবীন্থলভ ব্যবহারে পরিবর্তিত। ম্যারিনা গণিকাবৃত্তির পরিবর্তে শিখন 

বৃতযগীত। 
পেরিক্রিস বন্ধুর বাড়ী গিয়ে শুনল, মেয়ে মারা গেছে। পেরিক্লিস নিঃসহায়, 

নিঃসঙ্গ । শোক বিহ্বল হৃদয়ে সে এসে পড়ল সেই রাজ্যে যেখানে তারই 
মেয়ে অজ্ঞাতকুলশীল হয়ে বাস করছে। রাজ্যের শাসক পেরিক্লিসের চিত্ত 

বিনোদনের জন্তে নিয়ে গেল ম্যারিনার কাছে। ম্যারিনার অপূর্ব কিন্নর কণ্ঠ 
আর রূপ দেখে পেরিক্লিসের উন্মত্ত হৃদয় শান্ত হোল। মনে পড়ে গেল তার 

স্রীর কথা! । বাবা ও মেয়ের নতুন করে পরিচয় হোল। ভায়ান। শ্বপ্পে আদেশ 

দিলেন, পেরিক্লিসকে তার মন্দিরে যেতে । সেখানে মিলন হোল হারানো 

আ্রীর সঙ্গে । ম্যারিনার সঙ্গে বিয়ে হোল রাজ্য শাসকের । 

শেষ পর্যায়ের নাটক চারটিতে ট্র্যাজেডির অনেক উত্তেজনা, অনেক 

রক্তপাত, অনেক বিভীষিকার পর শেক্সপীয়ার প্রশান্তির দাক্ষিণাপুর্ন আমন্ত্রণ 
চেয়েছিলেন । এবার হিংসার পরিবর্তে ভালোবাস, দ্বণার পরিবর্তে প্রেম ও 

প্রীতি, বিক্ষোভের পরিবর্তে শাস্তির বাণী শেক্সপীয়ারের বীণার তারে বন্ধত 

হয়ে উঠল। আজ শেক্সপীয়ার ক্ষম। হুন্দর দৃষ্টিতে পৃথিবী আর মাহুষের পানে 
তাকালেন । 

এলিয়টের “ম্যারিনা” কবিতার বক্তা পেরিক্লিস। শোকে উন্মত্ত পেরিক্রিল 

ম্যারিনার সঙ্গীত শুনে ভাবলেন, এ 7220510 ০? (15 511)51৩8, স্বর্গায় 

সঙ্গীত। তার মনের সব ছ্বিধাদ্বন্বের অবসান | ঈশ্বরে তার প্রগাঢ় বিশ্বাস। 

ম্যারিনা তীর দৃষ্টিতে একটি উজ্জল দ্ুখন্বপ্ন । এলিয়টের নিজের মনেও অনেক 
সংশয়, অনেক সংঘাত দেখ দিয়েছিল । ম্যারিনার মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন 

একটি সম্পূর্ণ পবিভ্রতার প্রতিষৃতি। মনে হয় যেন সংশয় ক্ষুন্ধ চিত্ত অনাবিল 
পবিত্রতা ও আনন্দের প্রতীক শিশু ফীশুকে খু'জে পেয়েছে। পেরিক্লিসের 
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আধ্যাত্মিক মৃত্যু হয়েছিল। আর প্রত্যেক মানুষই তো পেরিক্লিস। ম্যারিনা 
হোল আমাদের নতুন জীবন । 

কিন্ত কোনো যুগেই তো বিশ্বাস এত সহজে আসতে পারে না। তাই 
এলিয়ট সেনেকা-রচিত 17270165 ৮৮765 নাটক থেকে 2018181 গ্রহণ 

করেছেন । বাংলায় অন্বাদ করলে যার অর্থ হোল «এ স্থানটি কোথায়? 
পৃথিবীর কোন অংশে 1 হারকিউলিস উন্মত্ত হয়ে নিজের সন্তানদের হত্যা 

' করেছিলেন। তারপর ঘুম ভাঙার পর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নিজেই উাল 
পাথাল হয়ে গিয়েছিলেন । সেই প্রশ্ন এলিয়টের ৷ সেই প্রশ্ন পেরিক্লিসেয়। 
সেই প্রশ্ন গ্রত্যেক বিস্ষুন্ধ মানুষের । 

*[311068 [9910 19 001] 01 0095150108, [01 175 15 10110616817 

চ/11911)61 118 10017106170 ০1 1110717090100 18 ৪. 16581 90009010 101 

€16 11511 (30৫ 01 210 11105101 ০1 0119 8917899, (080 106 168211 

1719 108 11911009910, 16019850060 09 1+911009, 01 1088 (1119 0৩512 

811190 05 171798511 19178 ৪৮০ ?” 

পেরিক্লিল এখনও স্বপ্ররাজ্যে। তিনি কল্পনা করছেন, এখনও তিনি 

জাহাজের বুকে । তীরভূমি বেশী দুরে নয়। পাইন গাছের হ্বাস তার নাকে 
আসছে । “উডথ্ণীস” পাখীর কাকলি কানে অমৃত বর্ষণ করছে। কিন্তু তবুও 
ভয়। আবার যদি জাহাজ ডুবন্ত পাহাড়ের গায়ে ধাক। দিয়ে ডুবে যায়। 

পেরিক্লিসের মনে আর কোন কামনা বাসনার অস্ুভ স্পর্শ নেই। বহু 
ষড়যন্ত্র আর মৃত্যুর পথ বেয়ে তাকে আসতে হয়েছে । যারা! :811917961) (109. 
£0০0% 01 06 ৫০৮, অর্থাৎ যুদ্ধবাজ, যারা &110051 101) 00০ 81015”, 

অর্থাৎ গর্বে ভরপুর মান্য, যারা “910 17) 1170 85৩ ০01 ০010101001061)0, 

অর্থাৎ আত্মতৃপ্তের দল, তার! সকলেই তো মৃত। কিন্তু ম্যারিনা হল 
নবজীবনের প্রতীক । *5 018 21805 15501$90. 17 71806%, অর্থাৎ 

পেরিক্লিসের অতীতটা হারিয়ে গেল। এবার “018০9”, অর্থাৎ ধর্ম আর 

বিশ্বাসের প্রত্যাবর্তন ৷ 

পেরিক্লিস কিন্তু তখনও ভাবছেন, ম্যারিনা শুধু-ই অলীক ্বপ্ন জগতের জীব, 
410015৫5080 1131) 81818 810. 1168151 (03810 00৩ 5০৯, পেরিক্রিস 

মৃছিত হয়ে পড়লেন। তখন ম্যারিনার রক্তমাংস দিয়ে গড়া মুখ ধীরে ধীরে 

অস্পষ্ট হয়ে এল। আর তার পরিবর্তে তার আধ্যাত্মিকতার জ্যোতির্ময় মুখ 

“আরও হুম্পষ্ট হোল । 



১৪৬ টি, এস, এপিয়ট 

এখানে এলিয়ট রাডিয়ার্ড কিপলিংয়ের “দে” ( 7%6) ) গল্পটির ছারা 
খানিকটা প্রভাবিত | কাহিনীর বক্তা একটি নির্জন প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত ।' 
প্রাসাদের মালিক একজন অন্ধ রমণী। চারদিকে লে শুনছে শিশুদের 

পদধবনি, তাদের আনন্দোচ্ছাল । কিন্তু কাউকেই দেখতে পাচ্ছেন! । পরে" / 
সে বুঝল, তার নিজের মৃত কন্তাটিও ওখানেরই অধিবাসী । 

পেরিক্লিস ম্বপ্প দেখলেন, তিনি একটি জাহাজ, নির্মাণ করছেন । কিন্তু. 

জাহাজটি ধ্বংসোনুখ । আর জাহাজটি পেরিক্লিসের অতীত জীবনের ছবি |. 
ম্যারিনা নবজীবনের প্রত্তীক। তাই সচ্ছন্দে তিনি তার অতীত জীবনকে 

ছেড়ে নতুন জীবনকে অণাকড়ে ধরছেন । 
1119 (0110) (1018 8:09, (1018 116 

[15176 00 11565 10 2 9০:10 ০01 01106 06000. 17693 

161 109 

হ২98160 179 11665 101 (1919 1160, 10 919০০০1) [০01 (121 

01190016510, 

[105 2৬810910৩60) 110581660, (06 10009, (16 106৬ 5181195. 

হারকিউলিল নিদ্রার পর দেখেছিলেন, তার নিহত সন্তানেরা ফিরে 
আসেনি | পেরিক্লিসের আপাত দৃষ্টিতে মৃত কন্া নতুন জীবন নিয়ে ফিরে 
এসেছে । তাই জাহাজ নিয়ে অগ্রসর হোতে তার আর ভয় নেই। যদি 
কুহেলিকায় পথ একটু আবৃতই থাকে, তাতে ক্ষতি নেই। কারণ-__ 

৯10 ০9০৫0110818 0811115 (1010011) 6185 105 

15 ৫92061)691. 



নবম পরিচ্ছে্ 

কি তক্কাল্র ক্গাক্সাত্টিউন্ন 

দি ফোর কোয়ার্টেট্স' এলিয়টের কাব্যের খতুবদল | “কোয়ার্টেট” শবটি 
সঙ্গীতের পরিভাষা । এলিয়ট “দি মিউজিক অব. পোয়েট্রি' নামক প্রবন্ধে 
লিখেছিলেন £ 

“1015 215 0098588011161698 01 0181791010195 11) 2 00910 ০010 

10812901210 005 ৫1612121 10061776188 0? 2 8%1011010% 0] এ. 

01081705) 076515 215 2958101110158 01 00108100112] ৪1190 86- 

10171 01 8091501 178900915,5 

চারটি স্থরের এক্যতান রয়েছে “ফোর কোয়ার্টেট,সএ” | কেউ কেউ বলেন, 
এলিয়ট বীটোফেন এবং বার্টকের সঙ্গীতের ছার] গ্রভাবিত। প্রত্যেকটি 

কোয়ার্টেট পাঁচটি ভাগে বিভক্ত । 
“ফোর কোয়ার্টেটেস্এর নায়ক 1179 বা মহাকাল? “দি রক'-এও 

মহাকালের কথ বলা হয়েছে £ 

71060 ০2106, ৪6 &, 01:50906110117190 13) 01016101, 2. 10901109101 

10 ঠ26 200 01 01020, 

4৯ 10.01001)6 17096 ০006 01 11006, ০০ 11 (12065 11) 91881 6 

০811 17159601752 612082.0011869 60259061176 €1)5 ৮0110 0? (117), 2. 

10010) 9111 11 (1106 01006 11169 2. 10.0170.9176 ০1 (11006, 

4৯ 22101006106 810 (11765 00৮ (005 ড/2.8 109.09 (1710081, (189 

10010617162 [০01 9/1611010% 0109 10789201175 00916 15 190 1110)6, ৪11৫ 

0008 10026106 06 (1775 685 6105 20.62,11 6, 

ফোর কোয়ােট,স” এ চারটি স্থানের কথ! উল্লেখ করা হয়েছে ।-_বার্ণট 
নর্টন, ইষ্ট কোকার, দি ড্রাই শ্যাল্ডেজেজ”, এবং লিটল গিভিং | একদা 
সপ্তদশ শতাব্দীতে এলিয়টের পূর্বপুরুষ আযাও,এলিয়ট সমারশেটের ইষ্ট কোকার 
নামক গ্রাম ত্যাগ করে আমেরিকায় বসবাস করেন । “বার্ণট নর্টন" গ্রষ্টা- 
রশায়ারের একটি গ্রাম্য বাড়ী, যেখানে এলিয়টের মনে ধর্মবিষয়ক একট! সঙ্কট 

দেখ! গিয়েছিল । ড্রাই স্তালভেজেজ ম্যাসাঢুসেটস-এর অন্তর্গত পর্বতমাল]। 
এলিয়ট বাল্যকালে এখানে এসেছিলেন । লিটল গিভিং ইংল্যাণ্ডের হান্টিং 
ডনশায়ারের একটি গ্রাম। এখানে নিকোলাস ফেরার একটি আযাংলিক্যান 
ধর্মসংস্থার প্রবর্তক । এখানেই মেটাফিজিক্যাল গোঠীর বিশিষ্ট কবি জর্জ 



১০৮ টি, এস, এলিয়ট 

হারবার্ট বাস করতেন । যেখান থেকে একদা! তার পূর্বপুরুষ যা! করেছিলেন 
সেইখানেই কবি এলিয়টের মরদেহ লমাহিত। একটা! পুরে! পরিক্রমা, একটি 
বৃত্তের সমাপ্তি। 

“ফোর কোয়ার্টেটস* চারটি স্বতন্ত্র কবিতা নয়। এদের মধ্যে যেহেতু একই 
স্থরের অন্থরণন, তাই তাদের একটি কাব্য বললে সত্যের অপলাপ হবে না। 
বার্ণ ট নর্টন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ থুষ্টাঝে ॥ €ইষ্ট-কোকার' প্রকাশিত হোল 
১৯৪০ থুষ্টাবে। ড্রাই স্তাল ভেজেজ প্রকাশিত হোল ১৯৪১ খুষ্টাব্বে, আর 
লিট.ল গিভিংয়ের প্রকাশ কাল ১৯৪২ খৃষ্টাবে । 

“বার্ণট নর্টন” প্রকাশের পর এলিয়ট নাটক রচনায় ব্রতী হন । তারপর 
স্থু হোল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তখন মুঘল রঙ্গমধগুলি স্তব্ধ। তাই এলিয়ট 
লিখলেন ফোর কোয়ার্টেটস-এর বাকী তিনটে কোয়ার্টেটস। কোয়ার্টেটের 
অর্থ একটি বিষয় নিয়েই স্থরের খেলা । 

ফোর কোয়ার্টেট,স-এ অনেক বিষয়ের সমাবেশ । মূল বিষয় নিঃসন্দেহে 

"305 বা কাল। সেই ভাববীজ থেকে "মহাকাল+, “ইতিহাস', এবং স্ম্ট 
প্রভৃতি ভাবধারা উৎসারিত । “বার্ণ ট নর্টন”-এ এলিয়ট বলেছেন £ 

পু 2]05 10886 2100 (1106 [06015 

ড/1)21 20151711095 05612 2100. ৬1791 17839 06612 

[১০101 10 006 210৫, ৮/18101) 19 21255 107655612. 

এ ধারণাঁটিই এলিয়ট পেয়েছেন সেইণ্ট অগাষ্টিন-এর “দি কনফেশন্স” এবং 
“দি সিটি অব, গড, গ্রন্থ থেকে । কিয়ের্কেগার্ড এবং বার্সর কাছেও তিনি 
খণী। ফ্রান্সের সরবোন-এ থাকাকালীন এলিয়ট বার্গর্ঁর কাঁল-সম্পকিত 

বক্তৃতা শুনেছিলেন। কেমন করে বাচতে হবে, এই দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর 
এলিয়টের কাব্যে মিলবে । প্রতি মুহূর্তে যেন আমরা মনে করতে পারি, এই 

মুহূর্তটিই আমার জীবনের শেষ মূহূর্ত। যখন এই কবিতাগুলি রচিত হচ্ছিল, 
তখন সমগ্র ইয়োরোপের মানুষ আতঙ্কে শিউরে উঠছিল। প্রতিমূহূর্তে শত্রু 
পক্ষের এবং নিজেদের মারণাস্ত্রে জীবন বিপন্ন । 

কৰে কোন আদিম যুগে পৃথিবীর স্যরি হয়েছিল ? খৃষ্ট ধর্মাহসারে ঈশ্বর 
পৃথিবীর শ্রঃা।। কিন্তু বিজ্ঞান বলে, হপ্টির পিছনে অন্ত কারণ রয়েছে । যদি 

ু্টধর্মের মতামত গ্রহণ করা যার, তাহলে প্রশ্ন, ঈশ্বর যদি শট হলঃ তাহলে 
তিনি নিশ্চয়ই নিজেকে হৃঙি করেন নি। ঈশ্বর কখন পৃথিবী হ্ষ্টি করলেন? 
জাগে কী তিনি কাল স্া্ট করেছিলেন ? 



দি ফোর ফোয়ার্টেটস ১৯৯ 

সেইন্ট অগা্টিন বললেন, পৃথিবী আর কাল একই সমযনের স্ি। গ্রীক 
দার্শনিকেরা! বললেন, সব কালই 7৯:9867€ বা বর্তমানের অনুহ্থতি । কাল 

একটি বৃত্তাকারে ঘূর্ণায়মান । পৃথিবীতে নতুন কিছুই ঘটেনা। কোনে! না 
কোনো! সময়ে সবই ঘটে গেছে । 

সেইণ্ট অগাষ্টিন এই মতবাদে বিশ্বাসী নন। তিনি বলেন, “কাল' মানুষের 

নিজের মধ্যে। মানুষ কালের দ্বারা সীমিত ব1 নিয়ন্ত্রিত নয়। সেই কালকে 
মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । মানুষই কালের অষ্টা। ইতিহাস শুধু অতীতের 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয়। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ঘটন। ঘটছে । ইতিহাসের 
অর্থ নতুনের স্থাটি। 

অন্তান্ট কোয়ার্টেটয়ের মতোই “বার্ণ ট ন্টন” পাচটি 20০৬6106115 বা অংশে 

বিভক্ত । কবিতাটিতে দুটি স্থানের উল্লেখ পাই। গ্র্টার শায়ারের একটি গ্রাম্য 
অঞ্চল, আর লগ্ন শহর । রাডিয়ার্ড কিপ.লিংয়ের “দে" ( 7%2) ) গল্পটি পড়ে 

এলিয়ট তার নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করছেন । সেই ভূতুড়ে বাড়ীর অধিবাসী 
শিশুরা “ড/1)20 25151961795 666], 210 %/1)21 1785 09610”, তারা 

সর্বকালের, আবার নিরিষ্ট কালের। গল্পটি বলছেন হ্বয়ং কিপলিং। তিনি 
ধু'জতে খু'জতে দেখলেন, শিশুদের মধ্যে একজন তাঁরই মৃত কন্তা। অতীত,, 
বর্তমান, আর ভবিষ্কতের কৃত্রিম সীমারেখা আজ নিশ্চিহ্ন। কারণ সবই 
দীর্ঘায়িত “বর্তমান |, 

1791 17715101085 06910 2100 চ/1720 1188 0991 

৮৮০9170 6০0 ০01 010৫, %/1)191) $9 ৪1578.5 1015950, 

যে উদ্ভানে শিশুরা খেলা কচ্ছে, সেখানে গোলাপের সমারোহ । 

গোলাপের অর্থ কত স্থতির মালা । এলিয়ট তখন নান! রকমের ফুল, বিশেষ 

করে এ.০০৪,, অর্থাৎ পদ্মফুলের সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করলেন । পদ্ম হোল 

সীমিত কালের মধ্যে মহাকালের সন্ধান পাওয়ার প্রতীক । 

কবিতাটির দ্বিতীয় পর্বে স্যার জন ড্যাভিস-এর “অর্কেস্ী” কবিতা ছারা 

প্রভাবিত । চারদিকে নৃত্যের ভঙ্গিমা। পৃথিবীও নৃত্যের তালে তালে 
ঘুর্পায়মান । এটাই হোল “19 9198] ৫81706,. 

£৯6 0065 81] 18 205, 990 ৪11 15 08910, কিন্তু কেক্দ্রবিন্দু-_ 

"175 50111 19010 01 0105 (80106 ০:1৫ সম্পূর্ণ অপরিবতিত |. 
এখানেই ৭9886 ৪0৫ [00016 ৪16 5801)5:50%, 

তৃতীয় পর্বে আমর! লগ্নে উপস্থিত । আমরা আর সেই গোলাপ উদ্ভানে; 



-১১ টি, এস. এল্রিট 

.ধনেই। এসেছি লগ্ন সহরে। সহরটি "1806 01 ৫1582506301” সন্ধ্যার 

কাকা অ?লে? / কর্মকা কর্মচারীরা ভূগর্ত ট্রেইনে করে আসছে । তার] জীবন- 

বিমুখ। মনে হয় ওয়ে ল্যাণ্ডের অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের আবার সাক্ষাৎ 
হচ্ছে। তাদের 

7]1706-10.0612 18068 

70151018060 0010 ৫15012,00101) 69 ৫1508016101 

চ111950 ৮161) 9900195 2100 91015 01 17)081111) 6. 

তার1 “60110” আর “362809]. সব বিষয়েই তাদের “8029”, 
বীতস্পুহ। । তাদের কণ্ঠে “91800186100. 01 9101)98101)% 8০০19”. তারা 

'দান্তের ইনফার্পোর” মতো! তলদেশে নেমে যাচ্ছে। 
চতুর্থ পর্ব সন্ধ্যার পটভূমিকায় উপস্থাপিত ৷ কালে! মেঘ শুর্ধের আলোককে 

ছেয়ে ফেলেছে । মৃত্যুর মতোই অদ্ধকার । কবির প্রশ্ন, এবার “সানফ্লাওয়ার' 
এবং 'ক্লেমাটিস" ফুল ফুটবে, না “ইউ” গাছের ফুল ফুটবে? প্রথমোক্ত ফুল ছুটি 

নবজীবনের আর “ইউ, ফুল মৃত্যুর প্রতীক । 
পঞ্চম পর্বে প্রথম পর্বের ভাবেরই পুনরাবৃত্তি । কবিতাটির প্রথমেই বলা 

“হোল £ 

৬০108 1709১ 1)01510 2009৪ 

0019 11) (1105 6০ 019 01918 18 01019 11106 

(০৪17 0015 ৫16, 

'আযারিষ্টটল একদ। বলেছিলেন, গতি কালের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত । শব্ধ ও সঙ্গীত 

নীরবতার মধ্যেও বিরাজ করতে পারে। যখন তারা “561117955” বা 
সতন্ধতায় পৌছতে পারে, তখনই তারা মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে। 
কীটসের “আর্ণ স্তব্ধ, তাই যৃত্যুহীন। একই সঙ্গে আদি এবং অন্ত বর্তমান 
সম্ভব, যেমন ঈশ্বরই একাধারে /১11118, অর্থাৎ আদি, এবং 00689, 

অর্থাৎ অন্ত । 

কবিতা বা! সঙ্গীত শব্ধ বা ড/০1:5 দিয়ে রচিত । কিন্তু চ0:৫5 ঈশ্বরের 

[0593 ব1 “191৫ এ রূপান্তরিত হতে পারে। 10808 এর আর একটি 

অর্থ 06916500800 বা পূর্ণতা । . তার কোনে! পরিবর্তন নেই, তাই সে 

কালের অতীত। 

এবার এলিয়ট “88৩--বাসনার সঙ্গে 7,০৬৩, অর্থাৎ প্রেমের তুলনা 

করছেন । বাসনায় '0)০%৩09৩7, বা পরিবর্তন আছে, প্রেম স্তব্ধ । বাসন! 



দি ফোর কোরার্টেটস ১১১ 

এছোল কারণ, প্রেম হোল পরিণতি | প্রেমই আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে 
যেতে পারে । প্রেম আমাদের সীমিত কাল থেকে অসীমের পথে নিয়ে যায়। 

সেই প্রাসাদের আঙ্গিনায় অনৃষ্ত শিশুদের পদধ্বনি শোন! গেল। তাদের 
হাপির মধুর শব, তাদের খেলা, তাদের আনন্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। 
তার! কাল অতিক্রম করতে পেরেছে। 

“বার্ণট, নর্টন*এ তিনটি মূল বক্তব্য | কবি এখানে বলতে চান যে, তার 
কবিতার অর্থ তিনটি ত্বরে বিধূত। প্রথমত আক্ষরিক, ছিতীয়ত নৈতিক, এবং 

তৃতীয়ত মরমী বা 75500981, আক্ষরিক অর্থে বল। যেতে পারে, কবি তার 

রুদ্ধ আবেগ প্রকাশ করবার অনির্ঝচনীয় আনন্দ পেয়েছেন। নৈতিক তাৎপর্য 
হোল নআতার মধ্যে ধর্মশিক্ষা। আন মরমীদের কাছে সত্য আর ঈশ্বরকে 

পাওয়ার আনন্দ । 

ইষ্ট কোকার এলিয়টের পূর্বপুরুষের গ্রাম। তার পূর্বপুরুষ আগ, এলিয়ট 
সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের এই গ্রাম থেকে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন । 

ইষ্ট কোকার-এর অধিবাসীরা প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে প্রকৃতির দুলাল 
হয়ে উঠেছিল । যে গ্রাম একদ। তার পূর্বপুরুষ ত্যাগ করেছিলেন, বহু শতাব্দী 
বাদে এলিয়ট সেখানেই প্রত্যাব্তন করলেন । স্থান এবং কালের ০4:08181 

'001)6110 ব! বৃত্তাকার উপলদ্ধি করলাম । 

প্রথম পর্ব 4 129 900. 19 1 69510710% দিয়ে আরম । রাণী 

মেরী স্টুয়ার্ট একদা এই কথ! বলেছিলেন । প্রত্যেক মানুষের জীবনে তো! একই 
কথা। জীবনের পর মৃত্যু । কিন্ত মৃত্যুই তো শেন কথ! নয়। হিন্দুধর্মে এই 
কথাই বল! হয়েছে। 

হ্রাক্লিটাসের মতো! এলিয়ট বলুতে চান, সবই পরিবর্তনশীল । মানুষ 

'ঘরবাড়ীর মতো] । ধীরে ধারে ভেঙ্গে পড়ে । ইষ্ট কোকারের গ্রাম্য ও প্রাকৃতিক 

পরিবেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে এসেছে আকাশচুম্বী কলকারখান] | 
একদা গ্রামটি তরুণতরুণীর এবং অন্তান্ত গ্রামবাসীর নৃত্যে মুখর হত। 

দ্বিতীয় পর্বে মানুষের পূর্ণ তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। 
মানুষের যৌবনের অবসান ঘটে । ফুল ঝরে পড়ে। তুষারের হিমেল স্পর্শে 

গোলাপ সম্কুচিত । বিশ্বে স্থতি আর ধ্বংসের মধ্যে সর্বদাই সঙ্ঘাত। অভিজ্ঞতায় 
সম্পূর্ণ জান লাভ সম্ভব নয়। আর বার্ধক্যেও প্রশান্তি আসেনা । আমর] সর্বদাই 
দ্বাস্তের “ইনফার্ণোর” গভীর অরণ্যে । সেখানে 919,181) ৬৪৩ 29 108, 

বুদ্ধদের অভিজ্ঞত1 থেকে আমরা শুধু এই জ্ঞানই লাভ করতে পারি যে তার! 



১১২ টি, এস, এলিয়ট 

সকলেই নিরবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত। বয়সের সঙ্গে জানের বিশেষ যোগ; 
নেই। 

01765 0019 স180010 ০ 981) 19006 10 2০00 119 

[8 005 1500] 01170101116 2 10018111518 51001995. 

তৃতীয় পর্বে আত্মার অন্ধকার পথে পরিক্রমার কথ! বল! হয়েছে । পুন- 

রানের পুর্বে মৃত্যুর প্রয়োজন । অন্ধ শ্তামসন বলেছিল--”0 08110 ৫911 

08110, 817)10 6116 701829 01 11001,, ভন-এর “আ্যাসেন্মন হিম”-এর মতো 
(45969715707 1707777 ) “11055 21] 8০ 1000 116 ৫৪11 অন্ধকারকে 

ভয়াবহ করে তুলেছে । ভন কিন্তু বলছিলেন £ 765 216 21] 5016 1060. 

11)6 ৮০11 01 1181,” সবাই অন্ধকারের যাত্রী । কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেই 
আলোকের শুভ্র রজত রেখ! । স্তন্ধতার মধ্যে নৃত্যের ছন্দ । 

অন্ধকারের মধ্যেও অপেক্ষা করে থাকতে হবে। রঙ্গালয়ে দর্শক পট বা দৃশ্ঠ 
পরিবর্তনের সময়ে যেমন অপেক্ষা করে থাকে, তূর্গভস্থ রেলের একটা ষ্রেশনে 

ট্রেইন অনেকক্ষণ দাড়ালে যাত্রী যেমনঅপেক্ষ। করে থাকে, রোগী চিকিৎসকের 
সামনে টেবিলে যেমন অপেক্ষা করে থাকে, ঠিক তেমনি আমর! আলোর জন্যে 
প্রতীক্ষা করে আছি। 

কবি তার আত্মাকে বলছেন, “৮৪1 101)00 1/0০”--5811 ছ1012- 

০০ [1109081)”. কারণ এখনও ষে চিন্তা করতে পারেনা । কিন্তু তারপর 

চিন্তা *রতে পারলে আশাও করতে পারবে । 

চতুর্থ পর্বে আমাদের পাপ থেকে মুক্তির উপায়ের কথা বল] হয়েছে। অনেক 

প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন । আমাদের পূর্বপুরুষ আাডাম যে পাঁপ করেছিল তার 

প্রায়শ্চিত্ত তার উত্তরস্থরীদের বংশ পরম্পরায় করতে হবে। যখন আমরা 
পাপবোধ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হব, তখনই মুক্তি আমন্ন। 

106 11015 68101) 25 001 1)98101691,, 

কিন্ত চিকিৎসা কে করবে? “115 ০০৫০০ 9018601+ বা “1.6 ৫106. 

10189, আমাদের চিকিৎসার জন্যে এসেছেন । যীস্ত আহত, কারণ তিনি 
“ভা 00006 001 [191192195510905. তার হাতে শল্য চিকিৎসার অস্ত্র। 

সেই অস্ত্র হল আমাদের নিকট আধ্যাত্মিক প্রশ্ন কর1। যাত্তর হাত রক্তাক্ত। 
তাকে আডামের পাপে ভ্রুশবিদ্ধ হতে হয়েছে। 

195208 20:৪৩? হুল চার্চ। যেহেতু সমগ্র পৃথিবীই একটা হাসপাতাল, 
তাই চার্চের কাজের বিরতি নেই। 



দি ফোর কোয়াটেটস ১১৩ 

পঞ্চম পর্বের মূল কথা-_17012,6 18 ডা16975 0106 51510520210, 

যেখানে স্থরু সেখানেই সারা । 

“দি ড্রাই স্তালভেজেজ' এপিয়টের বাল্যের সুখস্পৃতি । এই অঞ্চলটি নদী, 
পাহাড়, আর সমুদ্রের লীলাভূমি ৷ 

প্রথম পর্বে জীবনকে নদী ও সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা কর! হয়েছে । নদীটি 
মিসিসিপি। তারই পাশে এলিয়টের জন্ম হয়েছিল। আর সমূদ্রটি কেইপ 
আযান। সেখানে তিনি শৈশবে গিয়েছিলেন ৷ নদীটিকে বলা হয়েছে “9:০28 
10571) ৪০০. এটা হল আদিম বর্বরতার প্রতীক । এনদী “581161), ক, 

*180850৮, উদ্দাম, “$008060916”, বন্ধনহীন । মানুষের জীবন এই নদীর, 

মতোহই। 
সমুদ্র ও কাল প্রবাহ । তবে নদীর চেয়ে এর পরিধি অনেক বেশী ব্যাপক । 

”$৪৪৫ 9688 01 (110,9”. মানুষের জীবন হল নদীর প্রবাহ । *পুখ6 85৪, 15 

211 80010 8৪”. সমুদ্রে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে৷ 

দ্বিতীয় পর্ব জীবনের অসীম ছুঃখের কাহিনী । জীবনের প্রবাহ বয়ে 
চলেছে। অভিজ্ঞতা! অনেক সঞ্চয় করেছি । কিন্তু কোনো অর্থ খু'জে পাইনি । 
আমর] ধীবরের মতো বিপদ সঙ্কুল সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছি । 

জীবনট। যদি সমুক্রের প্রবাহের মতে। হয়, তাহলে তার অতীত আছে। 
অতীতের স্বতি আমাদের অভিজ্ঞতারই একটি অঙ্গ। অতীত তো! একটি 
মানুষের জীবনের কাহিনীই নয়। বহু মানুষের বহু প্রজন্মের নাম অতীত । 

115 0856 0 90065158৪00 0185 1985 01 6176 10117781) 

1906৮, 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্বতি ও কাহিনীও তো অতীতের মধ্যে বিধৃত । 
তৃতীয় পর্বে ভাগবত গীতার আশ্বাসের বাণী । শ্রীরুষ্ণ অর্ভুনকে বলছেন £ 

1026 005 [01075 25 ও, 9093 80188, [২০৮৪] 7959 

ৃ 018. 195570061 9019০ 

0: 35070] 19856 001 00955 9/180 81:65 001 ০1 

10515 6০0 1:551:56, 

115885৫ ০505510 55110 1585959০01৪ ০০০ 008 

1798 1691 62910. 0196189৫০ 

শ্রীক্ণ অর্ভুনকে উপদেশ দিয়ে বললেন, তোমার আত্মীয়ত্ঘজন বন্ধুবান্ধবের কথ! 
ন! চিস্ত! করে বাস্তবকে স্বীকার কর ৷ মিরাসক্ত হও । মাস্থষের জীবন অতীত, 

৮৮ 
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বর্তমান ও ভবিস্ততের অনেকগুলি মৃহূর্তের সমষ্টি। তাই পাপের ভারে 
ভবিস্তৎ অন্ধকার হয়ে যাবে, এ চিন্তা বাতুলতা৷ মাত্র। বর্তমানের কর্তব্যই 
সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্ত। ঈশ্বর বর্তমানের কর্ম দেখেই মান্ছষকে বিচার 
করেন। 

কিন্তু যে কর্ম কর! হবে, তার ফলভোগের আকাঙ্ষা। যেন ন। থাকে । 
/১180. ৫0170 (11101 01 006 201 01 2০101, 

চ৪16 10120, 

ভবিষ্যতের কথ! না ভাবলেই ফলভোগের আকাঙ্ষার অবসান হবে। ভাবতে 

হবে, যে কোনে মুহুর্তে আমার মৃত্যু হতে পারে । 

“দি রক" এ এলিয়ট এই বাণীই উচ্চারণ করেছেন-_ 
“ঢু 1125 5814, 19108 100 00000810001 0109 1921%651 ০৫ 02219 

06 01061 50৮11 8.% 

চতুর্থ পর্বে দাস্তের 'প্যারাডিজো”র সর । কুমারী মেরীর কাছে এলিয়ট 
তার পরম প্রণাম জানাচ্ছেন । ধীবরদের অধিষ্াত্রী দেবী মেরী। তার মন্দির 
সমুদ্রতীরে পর্বতের উপর । ধীবরের মেরীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। কারণ 
তাদের উত্তাল সমুদ্রে নিত্য পাড়ি দিতে হয়। 

এলিয়ট হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয় করে একটি নতুন বাণী উপস্থাপিত 
করেছেন। বুদ্ধ বলেছেন, সমৃূদ্রের ছুটী তীর-_-একটি “বাসনা”, একটি 

“নিবাণ”। 

15515 051৬5930115 10101618100 

(106 [97016] 91)0916, 

তাই ভবিষ্তুৎ ও অতীত সমভাবেই সত্য । 

শরীক বললেন, যেখানের উদ্দেশ্যে আমরা যাত্রা করব, আমরা তো 
সেখানেই আছি। 

০৫ 815 ৮৮61], 

39 2875 1০91৮191, ৬ 0595915. 

হিন্দু ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম উভয়েই বলে থাকে যে, সংসারের অলাত চক্র থেকে 
মুক্তি পেতে হবে। 

এলিয়ট বলেন, কালের সাহায্যেই কালকে জয় কর] সম্ভব। রেলে বা 
জাহাজে যাত্রীরা অগ্রসর হয়। সঙ্গে তাদের অতীতের স্বতি আর ভবিষ্কতের 

আশ।। তাই তাদের খণ্ডিত জীবন। কালকে অতীত, বর্তমান, ও ভবিস্ততে 
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(বিভক্ত করার অর্থ আমাদের অথণ্ড সত্তা, আমাদের ব্যক্তিত্বকে ছিখত্ডিত বা 

ভ্রিবগ্ডিত করা । কারণ 

২০৮: 8:65 100 1126 58006 19601015 720 1616 005 

80801078, 

01 9100 111 81155 2 009 €51:111105, 

পঞ্চম পর্বে এলিয়ট বলেন, পৃথিবীর সাধারণ মানুষ ভবিষ্ততের কথ। ভাবে, 

মার মহাপুরুষেরা মহাকালের কথা ভাবেন। ভাই ভবিস্ততের ভার ঈশ্বরের 
কাছে সপে দেওয়াই তো শ্রেয়ের পথ । মূর্থ দিশেহার! মাহুয জ্যোতিবিদ্ এবং 
'গণৎ্কারদের কাছে গিয়ে তার ভবিষ্যৎ জানতে চায়। 

1৬191075 ০0110959105 8681:91,65 785 200. 00001:6 

/120 9111755 0০0 01080 01091191013, 

মহাপুকঘ কিন্তু অণ্ত পথের যাত্রী । তিনি জানতে চান £ 
[16 00100 01 100619901801) ০01 0176 (812191985 ড/1017 111776. 

তিনি মানবের কল্যাণের স্বপ্রে বিভোর । কাকুর প্রতি তার বিছেষ নেই। 
ম্বতযুকে তিনি ভয় করেন না। তাই তার জীবন এতো আলোকোজ্জল। 
সাধারণ মানুষের জীবনেও অনুরূপ ঝলকিত মুহুর্ত আসে। 

131705 200 £065599, 19815 0110%/94 05 £095565. যখন সে 

প্রার্থন1 করে, নিজের কামন]। বাপনার রাশ টেনে ধরে, সৎচিন্তা আর কর্ম করে, 
তখন অতীত ও ভবিস্কতের নিগড় থেকে ক্ষণিকের তরেও সে মুক্তি পায়। তখন 
সে কালের মধ্যে থেকেও কালাতীত। সৎকর্ম অতীত ও ভবিস্তৎ থেকে মুক্তি 
দিতে পারে । 

“লিটল গিডিং, ইংলযাণ্ডের ছোট্ট গ্রামঃ কিন্ত একদ। এই স্থানে নিকোলাস 

ফেরার সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি গুরুত্বপূর্ন আযংলিকান সংস্থা স্থাপন করেছিল । 
কবি হারবা্ট এবং রিচার্ড ক্রশ এখানে এসে চিত্তের আরাম লাভ করতেন । 

ন্যাস্বির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজ! প্রথম চার্লম এখানকার ছোট্ট গির্জায় 
মনের আকৃতি জানাতে এসেছিলেন । 

“০০ 8165 18616 (0 10176691 5/10910 018991 

1788 06561 ৪110.” 

প্রথম পর্বে কবির উদ্দেশ্ত সুম্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত। এখানে শুধু একটি নমস্কারে 
প্রভু একটি নমন্কারে সমস্ত হৃদয় লুটিয়ে পড়ছে ঈশ্বরের চরণে । 

০ 215 10519 (০ 10066] 
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ড/1)515 10185৩11588 06০10 59110 

দ্বিতীয় পর্বে মৃত্যু, ধংস আর অবক্ষয়ের পটভুমিকা | বাতাস, মাটা, 
আগুন, আর জল, অর্থাৎ চারটি ভূতের ( 615167065 ) মৃত্যুর কাহিনী । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত কাব্যে তাই মৃত্যুর পদধ্বনি । আমাদের 
দেহ তো এঁচারটি উপাদানে রচিত । তাই তাদের মৃত্যুর অর্থ মানুষের মৃত্যু । 
বাতাসের মৃত্যু আমাদের আশা আর নৈরাশ্টের মৃত্যু । মাটার মৃত্যুর অর্থ সেই 
হাসি, যে হাসিতে আনন্দ নেই। জল আর আগুনের মৃত্যুর অর্থ যান্ষের- 

আত্মার মৃত্যু । 

যাদের জীবনে আধ্যাত্মিক মূল্য নেই তাদের জীবন মৃত্যুতুল্য । 
এলিয়টের এক 40010১08110 01056, এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল। সেই 

প্রেতের চেহার। “৮০:০1 9৪7: £980165.” বিভিন্ন সমালোচকদের মতে 

এই প্রেত দাস্তে, ক্রনেটো ল্যাটিনি, আর্নট ড্যানিয়েল, ম্যালার্মে, মিলটন এবং 

রবার্ট ব্রাউনিংয়ের মিলিত অর্থাৎ ০0127900114 81050. 

তৃতীয় পর্বে আশার বাণী। জীবনে তিনটি অবস্থা সম্ভব। আপাত দৃষ্টিতে 

তারা সমগোত্রীয় হলেও তাদের মধ্যে বিপুল পার্থক্য । এই তিনটি অবস্থা হল 
নিজের প্রতি ও অন্যের প্রতি আশক্তি, অনাসক্তি, আর বীতস্পৃহা । 

বীতস্পৃহার আর এক নাম জড়তা । আসক্কের নাম সৈনিক, আর অনাসক্তের 
নাম সাধু। 

এলিয়ট ছিতীয় মহাযুদ্ধ এবং সঞ্ধদশ শতাব্দীর ০1541 ড1৪7 বা ঘরোয়! 

যুদ্ধকে একই দৃষ্টিতে দেখছেন । ঘরোয়া যুদ্ধে অনেক মানুষ “87110৩0 17) 0১6. 
৪116 ড11)101) ৫৬80৫. (1)91” হয়েছিলেন । তিনি ভাবছেন রাজ। প্রথম, 

চার্লস, ্র্যাফোর্ড, লড প্রভৃতির কথা । ভাবছেন মিন্টনের কথা, যিনি তাদের 

শক্র হয়েও শহীদ হয়েছিলেন । 

চতুর্থ পর্বে এলিয়ট শ্বর্গায় প্রেমের অবতারণা করেছেন ৷ জুলিয়ান নামক 
যহিল। পনেরো! বছর ধরে কঠোর তপন্তা করে জানতে চেয়েছিলেন, পাপের 

হাত থেকে মুক্তির উপায় কী? 
ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যাদেশ পেলেন : 

[06 9129 119 10762128116. 

স্বধু ভালোবাস । না ভালোবেসে মানুষ বাচতে পারে না । হয় নিজেকে 

ভালোবাস, অথব ঈশ্বরকে ভালোবাস ৷ ভালোবাসা আমাদের সর্বপ্রকার ভয় 
থেকে মুক্তি দেয় । 
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পঞ্চম পর্বে “ইষ্ট-কোকার-এর” বাণীর স্ুম্পষ্ট পুনরাবৃত্তি। স্থুকু আর সারা 
মান। মৃত্যুর অর্থ নব্জন্ম । 

ড/৩ ৪15 0101) 101) 0105 059... 

“ফোর কোয়ার্টেটুস'-এর যূল বক্তব্য এতক্ষণ উপস্থাপিত কর! হয়েছে। কিন্ত 
স্বাভাবিক কারণেই এর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন । 

কাল এবং মহাকাল নিয়ে অন্তান্ত দার্শনিক এবং সাহিত্যিকও আলোচনা 

করেছেন। আইনষ্টাইন, বাস, মার্সেল প্র, টমাস মান এবং ভাজিনিয়া উলফ 
এই প্রসঙ্গে ম্মর্তব্য । কিন্তু এই সব মনীষী দ্বার! এলিয়ট প্রভাবিত হন নি। 

এলিয়টকে এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে হেনরী জেমস-এর 
অসমাপ্ত উপন্যাস 272 52779 07476 7251. এলিয়ট এই উপন্যাসটি পাঠ 

রুরেন যখন তার ত্রিশ বৎসর বয়স। ম্বভাবতই তার অন্যান্ত রচনায়ও কাল ও 
মহাকালের ধারণাটি ক্রমশ দান] বাধছিল। “8016100৪100. 10001520581 
£৪০ প্রবন্ধটিতে কাল ও মহাকালের ছবির প্রথম প্রকাশ । এলিয়ট বলেন ঃ 

[10158 11196011081 8210869, ড/11101) 15 2. 99785 ০01 0106 14100616598 

85 %/611 8৪8 ০01 0196 (51081009191 05656106115 91086009165 ৪. চ/1161 

£19.016101791.” 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এলিয়ট আর্থার সাইমন্স-রচিত 776 57:90115 
34076771672 87 7545701%7 গ্রস্থটিতে 5912)01 বা প্রতীকের সংজ্ঞার মধ্যে 

কাল এবং মহাকালের ইঙ্গিৎ খুজে পেয়েছেন । সংজ্ঞান্ি কিন্ত কালণইলের | 
4“) 05 55120091 0109061, 91091 ৮৮6 0810 ০0811 ৪. 9১7001, 

€17616 19 5৬61১ 12075 ০01 1555 ৫1561190019 810. ৫112096]15১ 90106 

19100001179 2100 16৬61280101. 01 (1)6 11111111659, 0106 11161010 

88 10806 6০ 01500 19611 ৮101) 1106 ঠি71165 (0 5121). %15101৩, 

8780. 25 1 151০, 80091172619 01619. 

অর্থাৎ প্রতীকের মধ্যে মহাকালের ভাবটি মূর্ত হয়ে উঠে। সীমিত কালের 
ঘূর্ত বিগ্রহে অপীম কালের বিষূর্তক্ূপটি বিধূত। 

এলিয়ট কালীইলের মতে বিশ্বাসী । বার্গর্ঁকে কিন্তু তিনি অস্বীকার 
করেছেন৷ বাগ তার 71762 ৫2756 ৮৮711 গ্রন্থে বলেন, বর্তমানই একমাত্র 

সত্য। অতীতটি স্বাতি হিসেবেই বর্তমানের সঙ্গে প্রযুক্তি । এলিয়ট বিবর্তন বাদ 
গ্রহণ করেননি । আর সেই সঙ্গে বর্জন করেছেন ৮757 ব৷ ভবিষ্যৎ 

বাদকে | হেনরী নিউ বোণ্ট 15881150 210৫ 10712, 10 19০০61, গ্রন্থে 



১১৮ টি, এস, এলিয়ট 

বলেছেন £ ৮70001182) 15 0105 16%০910 85881780105 01698101 

01 016 01550911605 085 0850. 

নিউবোন্ট ও তার সমর্থকের! বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী । কারণ তারা বলেছেন £: 
৭৯ 10075 20179111865 18211600116 ৮০010 ৮০ (1286 ০01 

71650170180], 101 1615 0105 01956100106 10017601 01 &০60০$ 

1109, 11081 2 559105 1০ 05651) 2100 53:01695.% 

একদা এলিয়ট হোরেসের কাব্য এবং ফিটজেরান্ডের 'ওমর খৈয়াম* পাঠ, 

করে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন । তীরা বলেছিলেন, জীবন বড় ক্ষণন্থায়ী। 
এলিয়ট তখন তাঁদেরই মতো! বর্তমানকে অশাকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন । 

শেলী, কীটস, এবং বায়রণ সীমিত কাল ও অসীম কালের বৈপরীত্য দেখিয়ে- 

ছেন। এলিয়টের বাল্য ও কৈশোরের কবিতায় এই সব কবির প্রভাব । 

'প্রুফক+-এ নায়ক তার হারিয়ে যাওয়া যৌবনের জন্যে হাহাকার করছে । তাই 
তার সীমিত কালের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ । ৃ 

এলিয়ট “দি ওয়ে ল্যাণ্ড কাব্যে অতীত ও বর্তমানের ঘটনার সহ-অবস্থান 

ঘটিয়েছেন । ১৯২০ খুষ্টাব্ধের লগ্ন, রাণী এলিজাবেথের লগ্ন, বদলেয়ারের 

প্যারিস, সেইণ্ট অগাষ্টিনের কারথেজ সবই একই সুত্রে গাথা । ক্লিওপ্যান্রী, 
রাণী এলিজাবেখ এবং আধুনিক তরুণী টাইপিষ্ট চিরস্তনী রমনী | 

১৯২৯ খুষ্টাকের পর থেকে বেশ কয়েকজন লেখক এবং বৈজ্ঞানিক কাল 
এবং মহাকাল নিয়ে আলোচন। স্থর্ু করলেন । এলিক্পটের বন্ধু উইওহ্যাম 

লুইস তার 77716 271 772515717 1427% গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রচুর আলোকপাত 

করেছেন । এলিয়ট আগ্রহের সঙ্গে তা পড়েছিলেন । আইনষ্টাইন বলেছিলেন 
তার আপেক্ষিক তত্বে কালকে ৭০011 11761051010”, বারও রাসেল 

এবং হোয়াইটহেড প্রমুখ দার্শনিকের কাল-সংক্রাস্ত রচনা এলিয়টকে মুগ্ধ করে। 
এইসব রচনা পাঠের ফলশ্রুতি “ফোর কোয়ার্টেটুস” । তার সঙ্গে ভারতীয় 

দর্শন । জেমস উড.স, ব্যাখিট এবং চাল'স ল্যান্ম্যান ভারতের প্রাচীন সম্পদের 

প্রতি তার দুর্টি আকর্ষণ করেছিলেন । উপনিষদের খষি আর বুদ্ধদেবের বাণীই 
হল সেই সম্পদ । 

“ফোর কোয়ার্টেটস”-এ 'ধলিয়ট একটি প্রতীক বারবারেই ব্যবহার করেছেন 
76155 5011 0০100 06006 £810105 ০:1৫. 90811 2০106 হল 

মহাকাল যা অজর, অমর | তিনিই পরমাত্মা । তিনিই ঈশ্বর । *0100308 

0110, ক্ষণস্থায়ী। কালের রথচক্র সদাই দুর্ণায়মান। ভারতীয় শাস্ত্রে এই 



দি ফোর কোয়ার্টেটস ১১৯ 

চক্রের উল্লেধ রয়েছে। জন্ম এবং মৃত্যু চক্র ঘুরতে থাকে । কিন্ত মানুষ যখন 

'পাধ্ধিব কামনা ও বাসন। থেকে মুক্তিলাভ করে, তখনই সেই চক্রে খূর্ণন স্ত্ধ 
হয়ে যায়। আনন্দ কুমার স্বামী তার 77722 2714 75157780 গ্রন্থে বলেন যে, 

চক্রের £058106519006 বা পরিধি হল সীমিত কাল, আর কেন্ত্রবিদ্ৃটি 

মহাকাল । ব্রহ্ষের স্বরুপ সীমিত কাল এবং মহাকাল উভয়ের মধ্যেই বিবৃত । 
এলিয়ট সম্ভবত গ্রীক দর্শনের নিকটও খণী । প্লেটো “টিমিউস" (28772289) 

গ্রন্থে বলেছেন, যে কাল হল 100৬1176 107266 ০? ০০9112105+ মহাকালের 

ছবি। প্রেটোর উত্তর সাধক প্রটাইনাস। তিনি বলেন, সংসারের সদা 
ঘৃর্ণায়মান চক্র থেকে মুক্তির পথ মহাকালের বক্ষে আশ্রয় লাভ। প্রটাইনাসের 
মতো এলিয়টও বিশ্বাস করেন, আত্মা অজর অমর ব্রহ্ম থেকে উদগত । আবার 

সাংসরিক জীবনের অস্তে সেই ব্রদ্মের কাছেই প্রত্যাবর্তন । প্রটাইনাস একথাও 
বলেছেন, যেখানেই গতি সেখানেই কাল, যেখানে গতি নেই, তা কালাতীত। 
এলিয়ট কিন্তু বলেন, কালাতীত হলেই যে গতি থাকবেনা, তার কোন অর্থ 
নেই। কালাতীত গতিকে তিনি বলেছেন “নৃত্য” ৷ “বার্ণ ট নর্টন”এ তিনি 
লিখেছেন : | | 

/ 005 56111 001190 01 0116 (01:171176 ০0110 1 9211761 

11598181001 11951719589, 

৩1110] 001) 1501 00%/21059 ৪ 0106 81411 0০0110, (10916 (109 

087)06 18, 

100.115101)01 21165] 1701 1000 61109191. 4৯120 ৫০ 1001 

০811 8 ছিস109, 

11216 0891 210. [010:6 21:69 8206160. 9101)61 

[10061076186 [010 101 (০৮/2109, 

61115612806 1701 06011116. 77:06 101 (126 1001170, 

| (115 91111 12016, 

পু)615 0110. ০06 100 ৫2706, 2190. 11616 19 01019 

106 ৫8106. 

এলিয়ট আর একটি কথা “ফোর কোয়ার্টেটুস-য়ে বলেচ্ছেন তাহল 
13051091. ০০. আপাতবিরোধী এই ভাবটি “বার্ণ ট নর্টন*-এ প্রকাশ করা! 

হয়েছে £ 

“1 81] 00065 35 665108115 01956100 অথবা! 40৫ &11 19 215/1255. 



১২৬ টি, এস. এলিরট 

700%/5 এই উক্তিতে । ঠিক এই ভাবটিই ফুটে উঠেছে এলিয়টের “11৩ 8২০০, 

কাব্যনাট্যে। 
€105168 50109 275৬ 70901020 ৪০০০ (1206, 199 9258 1886 

1005 0981---5/1799 ০6%1100. 9০০--1৪ 120৪ 20910 ০ 200612 80 

09 100876, 06117 25 0196 100015 88 81152.09 *80106705৫.+ 

এখানে এলিয়ট বলতে চাইছেন যে, বর্তমান এবং অতীত একই সঙ্ষে বিদ্ত- 
মান। সম্ভবত্ত সেইণ্ট অগাষ্টনের 0০%06550%5 গ্রন্থ থেকে এই ভাবটি নেয়! 
হয়েছে। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অতীত এবং ভবিস্তৎ বলে কিছু নেই। তার কাছে 
সবই বর্তমান। মানুষ যতদ্দিন অতীত এবং ভবিষ্যতের কারাগারে বন্দী, যাকে 
এলিয়ট-::6:0019,37177610% 01 7085 2.0 0070, ততদিন সে পরাধীন । 

কিন্ত সে ঈশ্বরের যত কাছাকাছি এগোতে থাকে, ততই সে স্বাধীন ৷ 'বার্ণট 
ন্টনের* দ্বিতীয় পর্বে এলিয়ট বলেন : 

4৯100 2 02107101585, 110৬ 19175, 101 1102 15 1০0 10189065 

10 1 0206, 

186 1107761 0660010 201) (116 10180010981] 095116, 

1165 15165856 11028 201101) 2710 50061117£, 1919856 

001) 0106 1181861 

48100 006 00051 00120015101, 61 51109019060 

3৮ 8 21906 01 86809, 2 11116 1151) 50111 200 100051176. 

সীমিত কাল এবং মহাকাল নিয়ে এলিয়ট প্রচুর পড়েছেন, প্রচুর ভেবেছেন, 
প্রচুর লিখেছেন । “1১৩ ২০০ এর বিভিন্ন অংশে এহ চিন্তাধারার হুম্পষ্ট 

প্রকাশ । 

পু511 9210)6 8 2 01০0.6191:20011160 10012) 910, 

৪ 10010060176 178 (1106 2120 00 01 01720, 

/& 02001106101 1701 ০000 01 (17006, 00 10 (176, 

11 ড/1)81 6 ০৪11 

10890015 2 02909600116, 01990016 0176 0110 01 71৩, 

2, 10010610111) (1075 600 1106 21106 2. 17.01095106 110 (11200, 

4 20901006100 20. 02706 6০0 [1005 5188 108.06 

0070051) 01090 1001068 $ 

* (0: 51108 006 016 1006201116 101)516 19 219 €11096, 
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8170 11191 10001296101 

91 01105 88৬6 (136 10069171178. 

“শু 8২০০1 এ আবার তিনি লিখেছেন £ 

[97061051৪11 9০00. ৮11)0 216 11017)5160. 10: ৪০৫, 

[7 6৮615 10017910০06 (11019 ০০ 11৬০9 5/1)915 (৮০ চ/০01109 

401058, 

হও 6৬61 11002618 508. 11৬০ 2 006 1004196 0£ 10061869096100, 

[২6106100091 1151176 117 (11000, 

০০ 1008 1156 8189 100৬ 111 8::91715, 

এলিয়ট মহাকালের কথ! বলতে গিয়ে অবতার বাদের অব্তারণ। করেছেন । 

মানুষের ইতিহাসে চারটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য । (১) ঈশ্বর মনুষ্য, অর্থাৎ যীন্ত 

খুষ্টের মৃত্তি পরিগ্রহ করে এসেছেন । (২) স্থষ্টি, (৩) মান্ষের পতন, এবং (8) 
শেষ বিচার । যী 016 25512715716 এবং 06 2852775%4-এর মাঝ- 

খানের একটি-্তস্ত | একেই এলিয়ট বলেছেন ”€8175690716 015690106 

6116 ৬0110 ০01 11070.” 

আর একটি এলিয়ট বলেছেন । তা৷ হল ৬/০:৭. গ্রীক ভাষায় ডা ০:৫-কে 
বলা হয়েছে 7.০895. /০:৫ হল ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ। ঈশ্বর ইচ্ছা 
করেছিলেন, বিশ্বের স্থটি হোক। তাই বিশ্বের হ্যাট হল। যীশু হলেন ড/01৫- 

এর মূর্ত বিগ্রহ । তিনিই মানুষ এবং ঈশ্বর, সীমিত কাল এবং মহাকালের 

যোগন্ুত্র । 

“ফোর কোয়ার্টেটুন”এ এলিয়ট মৃত্যু এবং পুর্ণজন্মের আলোচনা করেছেন | 

তার চিস্তাধার! সেইণট জন অব. দি ক্রশ-এর রচন] দ্বার! অনুপ্রাণিত । সেইন্ট 

জনের 2105 /১8০০06 01 141006 08129617 এবং “196 10811 1517 

০£ 029 9০81,-এর সঙ্গে এলিয়টের কাব্যের গ্রচুর সাদৃশ্ত। সেই জন 
বলেছেন, দশটা] সি'ড়ি অতিক্রম করে আত্মা এঁঈী প্রেমের কাছে পৌঁছয়। 
এলিয়ট “বার্ণ ট নর্টন'-এ লিখলেন £ 

115 ৫6281 01 (105 080612 18 1200 61760, 

4৯০0 110 005 15016 ০01 652 512.118, 

আমরা পূর্বেই “ফোর কোয়া্টেট,স”এর সঙ্গীত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করেছি। এলিয়ট “110৩ 218810 ০৫ 7০০79 প্রবন্ধে সবিনয়ে নিবেদন 
করেছেন £ 



১২২ টি, এস, এলিয়ট 

“| (01010 10918 0066 1085 881) 10001) 1:00 116 96৫9 ০£ 

20051021701 10701) 15091210081 10095115029 06107088991 6012 19 

09817820165 70০ 2706 10105, 001 7 17856 10 01226 15010117981 

10705719066 17759911% 

কিন্ত তা সত্বেও একথা অনম্বীকার্ধ যে “ফোর কোয়ার্টেটস.? «৪, 10000910 0. 

1069.» ফ্র্যান্ক উইলসন বলেন যে, কাব্যটির ইয়োরোপীয় «“সোনাটা+র 
(8০808) সঙ্গে বিশেষ সাদৃষ্ঠ। যাই হোক না কেন, “কোয়ার্টেট,স? 
কথাটির একটি তাৎপর্য রয়েছে। সেই তাৎপর্য চারটি পংক্কির মধ্যে লুক্কার়িত। 

21076 02552121200. "1706 79856 

4816 00101 07091179195 01586196117 (2176 [06076, 

4১100. 0006 [0015 90106911190 21) (1086 79.5%. 

[21] (1176 15 21691078119 701950106, 

চারটি কথা উল্লেখযোগ্য । (১) “01005 191959120, (২) “1105 7850) (৩) 

1716 ঢা2০16১১ এবং (৪) 70106 2051091 এই চারটি হল চারটি 

কোয়ার্টেট। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে “ফোর কোয়ার্টেটস'-এর বিস্তারিত আলোচনা! করা 
যুক্তিসঙ্গত । “বার্ণট নট'ন*-এ দুটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্ত। (১) গোলাপ উদ্ভান, 
(২) লগ্ডন সহরের ভূগর্ভের নীচে পাতাল রেল-উদ্ভানে কবি আনন্দ-বিহবল। 
পাতালে যানপিক চঞ্চলতা এবং অশাস্তি। কবি গোলাপ-উদ্যানে গিয়ে যে 

আনন্দের স্পর্শ পেলেন, তা! হল ৭1076 19176591102, 41176 7088 হল তার 

অতীত জীবনের স্বতি। উদ্যানে কবি যখন চিস্তাম্, তখন তার বর্তমান 

এবং অতীত চিরায়ত হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ তখন কবির দৃষ্টি প্রদীপে নতুন করে 
ধর] দিল । “৬1172 101817)0 17255 ০991” যা হতে পারত এবং ৮178 

1028 6০০” যা হয়েছে, এই নিয়ে কবির চিন্তাধারা বইতে লাগল । কিন্তু যা 
হতে পারত তা নিয়ে চিন্তা করলে কোনে! লাভ নেই । শ্ধু অনর্থক ছ:খ আর 

বেদন1 | য! বর্তমানে হয়েছে, তাই তো বাস্তব সত্য । জীবনে অনেক স্থযোগ 
স্থবিধে এসেছিল । কিন্তু সদ্ব্যবহার করা হয়নি । কিন্তু অতীতের ইতিহাস 
সম্বদ্ধে কবি নির্বাক । অতীতে হয়তো বা তিনি কিছু অপরাধও করেছিলেন । 

আজ তাকে মূছে দেয়া যায় না। কবি প্রশ্ন করছেন, অতীতকে জীবনের খাতা 
থেকে নিশ্চিহ্ন করা যায় না কেন? প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি কর্ম, অতীতের ' 

ঘটনা, অতীতের কর্মের সঙ্গে অক্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কার্ধ ও কারণ সম্পর্ক 
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(0808৩ 2৫ 615০৫) স্বীকার করলে সমন্তার সমাধান সম্ভব। অতীতের 
কর্মফল বর্তমানে অর্শাচ্ছে । বর্তষানের কর্মফল ভবিষ্যতে অর্শাবে। 

এরপরই কবি বললেন : 
1211 01009 15 91061118119 10165611 

/৯1] (005 15 01016090108916, 

একেই বলা যেতে পারে 57091 ০১. তবে অতীতের সংশোধন 

সম্ভব নয়। তা “88:০0667)10, গোলাপের উদ্যানে তিনি নতুন অভিজ্ঞতা 
লাড করলেন । 

105 10091859 70010917 

[9০1৪65৫, ৮1101) 180 09016 2170 80017 

“বার্ণট নন” রচিত হয়েছে এলিয়টের সাতচল্লিশ বছর বয়সে । বিবাহিত 

জীবন তার স্থখের ছিল না। তিনি নিঃসস্তান। তাই উদ্যানে শিশুদের 

কলোচ্ছাস তার মনে শাস্তির শেলব স্পর্শ এনে দিল । ক্ষণিকের জন্তে তিনি 
অতীতের বেদনায় শ্বতি ভুলে গেলেন। তাঁর মনে নৈরাশ্যের পরিবর্তে 
আশার সঞ্গর হল। কবি উপলদ্ধি করলেন, শিশুরা কামজ নয়। তার 

ভালোবাসা আর হৃদয়ের উত্তাপের ফল । 

কবিতাটিতে ছুটা প্রত্তীক 19855280,, অর্গাৎ “পথ” এবং ৫001 অর্থাৎ 

“দূরজ1” একটু গোলমেলে। সম্ভবত তার অর্থ হল, যে আশা মনে উকি 
দিয়েছিল, তা বাস্তবে রূপায়িত হল না। অতীতের এমন কী স্মৃতি যা তার 

মনকে দোলা দিল? শিশুর! ছাড়! "নার কয়েকজন উদ্যানে ভীড় করে 
আছে । তারা সুস্পষ্ট নয়। যেন একট! ছায়ামিছিল। 

17915 0065 9/515, 015171960. 17) 19116, 

1101105 ৬101) ০0 01555016১ 0৬০1: 01)9 ৫92৫ 199,৬95. 

তারাও যা হতে পারত তার ছবি। 
গোলাপের উদ্ভান কবির মনে স্মরণ করিয়ে দিল রাডিয়ার্ড কিপলিংয়ের 

প্ু)৩$+, ডি, এইচ, লরেদ্দের “15 917800৬ 01 6100 [২05০ &৪100187 

এবং ওয়ান্টার ভিল| মেয়ারের “6 1.001105 01858 এর কথা । সেই 
সঙ্গে মনে পড়ল মধ্যযুগীয় রূপক কাব্য 6 7২০2727006 ০01 06 ছ২০৪০-য়ের 

কথা । গোলাপ-উদ্ভান ভালোবাসার প্রতীক-_আধ্যাত্মিক ভালোবাসা এবং 
পাধিব ভালোবাসা । এইখানে এলিয়ট স্পটতঃ দাপ্তের নিকট খণী। কারণ 
দ্াস্তে তার মহাকাব্যে পার্ধিব প্রেম থেকে আধ্যাত্মিক বা স্বর্গীয় প্রেমে উত্তরণের: 



১২৪ টি, এস, এলিয়ট 

কথা বলেছেন । “বার্ণ ট নর্টনে” এলিয়ট উপলব্ধি করেছিলেন, জঁবিনে একটি 
আধ্যাত্মিক উদ্দেন্টু রয়েছে । 

3০001 2, 1706৬ ভ০:1৫. 

48170701700 ০010. 17205 ০য011016, 01709186000 

1) 105 001719196301) 01 169 79811191 29819,95, 

19 79801700101 01 15 199.1115] 1801101, 

বা »/০110” কবির উদ্দি্ই দেশ, যেটি নন্দন লোক । আর 01৫ 
০110১ ধূলিমলিন পৃথিবী, যেখানে অতীতে কবি বাস করতেন ৷ কিন্তু নন্দন 
লোকের অধিবাসী হওয়৷ দুঃসাধ্য । কারণ, 

6 085 21001881101775110 01 0851 2110 0019 

ড/ ০0৬51) 11) 0116 75911088591 0106 0152.751115 ০০৫. 

পৃথিবীর কাছে আমর! বীধা-_6701181716710. তাই কবি শুধু ক্ষণিকের 

জন্যে নন্দনের স্পর্শ পেলেন। কিন্তু কালের বন্ধনকে অতিক্রম করা যায় 
সাধন দিয়ে । 

01715 01)70921) 11176 (11876 15 ০0110176160. 

“বার্ণ ট নর্টনের* উদ্ভানে বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না। তাকে আসতে 

হুল লগুনের পাতাল রেলে । লগ্ন চাপা, অন্ধকার, শ্বাসরোধকারী । “দি রক" 
কাব্যে এলিয়ট লগুন সম্বন্ধে বলেছেন £ 

2 10011765520. 1০ 2:01)0018), (০ 0196 (11)6--10201 0169. 

£& 01৮ 101 (15 01017, 00128 0176 

৬/95 200. £010) (15 9০018 

৬/1)61)09 11170058817 05 [18৮51 ৫8119 

€0 0106 €1085150% 01 

কবির দৃষ্টিতে 'বার্ণট নটন*_-বণিত লগ্ডন এবং ওওয়েষ্ট ল্যাণ্ড-বধিত লগ্ডন 
একই প্রকার বিভীষিকাময়, এখানে নম্দনলোক বা মহাকালের কথা কেউ 

'ভাবেনা। এখানে আলো নেই, আবার নিবিড় অন্ধকারও নেই। 'আছে 
41511118170 (17500101”. উজ্জ্বল আলোক মৃক্তির প্রত্তীক। অন্ধকার 

পবিভ্রতার প্রতীক । গোধূলির আলে! নিক্রিয়তার প্রতীক । 

কবি কিস্ত আলোর কথ! ভাবছেন । তাঁর নিজের জন্তে শুধু নয়। প্রত্যেক 

যাহুষের জন্যে । 

ড/1]] 005 5800205151 0101 €0 8৪--এই তার আকৃতি ] 
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কবি জানেন, *৮/০91:05? বা শব এবং 4080510 বা সঙ্গীত অনীমের পে: 

বাধ! হ্বরপ | 

₹/0105, 86051 81069017, 29801. 

[7 10 006 5115006, 0015 ৮% 016 10107, (109 10806911), 

0০911 ৮0108 01117911510 199,019 

শ1)6 51111776555. 

শব্ধ এবং সঙ্গীত তাৎক্ষণিক । কিন্তু শব্ধ এবং সঙ্গীত যখন শিল্পের রূপ 

পরিগ্রহ করে তখন তারা কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্দল হয়ে বিরাজমান । 
তখন তারা কালাতীত। মানুষ যে “%/০:৫+ ব্যবহার করে তা বুদবুদের মতো, 

ফেনার মতে হারিয়ে যায়। কিন্তু "৮/০1৫” বা 108০5, বা ঈশ্বর তার ক্ষয় 
নেই। "৩ 7২০০1০এ এলিয়ট বলেছেন £ 

21105160656 ০1 51095901), 006 1001 ০01 51161106 ) 

[100৬/15086 ০01 ৮0105, 900 10001721706 ০01 0176 ৬/ ০911৫. 

কারণ %/০:৫” হলেন সীমিত কালের উদ্ছে। 

“বার্ণ ট নন” লেখ! হয়েছিল যখন এলিয়ট মূনে অশান্ত । “ই কোকার' 

রচিত হুল বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় । চারদিকে নিঃসীম অন্ধকার । এ অন্ধকার 
কিন্তু পবিত্রতার প্র্ঠীক নয় । তাই কি লিখলেন £ 

0 ৫5811 0971 48110, 11765 211 £০ 11) €০ [136 09110, 

16 2,০21 11619191191 998,068, 

[105 ৫08106 17) ০ 0106 ৪980, . 

শু)5 098,068,1178, 10)01010.51019, 02,1)10018, 

61101170911 1061 01 1611019 . 

122 2০910610085 08903 01810, 

0105 50806510510 8174. 616 201978) . 

হ015017570151850, ০7৬1] 86৬21009, 

(07191707617 0? 1078779 9010013)86668, 

হ1100511191 10108 2100. 06109 ০0911299018, 

৪11 ০0 212 ৫০ 0105 02110 

400 02110 6102 9018 10 1/10012, 

৪16 0106 £৯11272172.01) ৫06 £0122.. 
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410 0,006,51001 15011911865 08%6116, 

ৃ (176 70116509101 01 10816506018, 

4৯00 ০০1৫ 6116 59086 200 108 (126 77011%9 ০01 ৪০1012, 

4150 ০91] ৮০ 9/16) 01600, 21 10 06 8115100 0116181, 

এ. [০০০৫৪ 10116191, 601 01916 19 00 0206 6০ 001. 

কিন্তু যুদ্ধের অভিজ্ঞত। কবিতায় রূপান্তরিত হল । “7966: 27) ৬/2.:01706? 

কবিতায় তাই এলিল্লট বলেছেন £ 
730 0065 805101806 ০0100661011 

001 011%865 9%:0091191706 21 105 £1:5266556 1701618515 

73600101186 0131 21881, 5/1)101) ৬/6 ০811 4৯০০015 

119১ 09 2011060 11) ৬6159. 

যুদ্ধের ফলে এলিয়টের উপলদ্ধি হল--“13156015 15 170 2180 1501619770৮. 

“ইষ্ট কোকার” এর ছুটি উক্তি স্মরণীয় : 
“]]) [0 065110111175 1510) 91৮, এবং “2 209 9100. 15 1009 

098110101178%, 

কবি তার পূর্বপুরুষের গ্রাম “ইষ্ট কোকার" দেখতে গিয়েছিলেন । পেইখানে 

তার "9৪1০7178. তার পূর্বপুরুষের ইংল্যাণ্ডর গ্রাম ছেড়ে আমেরিকায় 
বসবাস করতে লাগলেন। এলিয়ট ১৯৩৭ খুষ্টাবঝে সেই শ্রামে ফিরে এসে 

দেখেন, তাদের পুরোনো। বাড়ীর কোনে। চিহ্ন নেই । তারা সপ্তদশ শতার্বীতে 

আমেরিকায় নতুন “১৪)71:)8+এর ন্ত্রপাত করেন । তাদের বংশধর এলিয়ট 

তিনশ বছর বাদে ফিরে এসে 5. ব৷ সমাপ্তির বার্তাবহ হলেন । 'বার্ণট 

. নর্টন'-এ কবি ফিরে এসেছিলেন তার বাল্যে। “ইষ্ট কোকার'এ ফিরে এলেন 
হারিয়ে যাওয়া স্বদেশে । এইখানে 91000178111706110 01 0856 80 

£90876'এর নিদর্শন । জীবন এবং ইতিহাল চক্রাকারে ঘুরছে। কবি সেই 
কালের চক্র অতিক্রম করতে ইচ্ছুক । কিন্তু যুদ্ধের কুপায় সবই 

৬/111150 11 ৪ ৮9199 (08 51891] 01106 

1105 99110 ০ 1180 065010003৮9 216 

৬11)1০1) 60105 66916 11)9 196-08]) 7618189. 

শরতে জীবনের অপরাহ্ছ। সে সময়ে প্রশান্তির স্থুর । কিন্তু 1900 70০৬০- 

'হ01)917 কবির গভীর বেদনা । এবারে ইতিহাসের চক্র তার ছন্দ হারিয়ে 
ফেলেছে । কত শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে । কিন্তু "/150012) 018৪9, 



দি ফোর কোয়ার্টেটস ১২৭ 

মানুষের কাছে হুদুর পরাহত । 
“ইষ্ট কোকার'এর প্রথম পর্বে অতীতের কাহিনী । ছিতীর পর্বে বর্তমান 

শহ্কটজনক পরিস্থিতি। আর তৃতীয় পর্বে ভবিষ্যতের পানে তাকানো । 

“নৈরাশ্ের মধ্যে আশার আকিকণ। 

চতুর্থ পৰে মানুষকে অনুস্থ বলে কল্পন1 কর! হুয়েছে। যীশু হলেন শল্য 

'চিকিৎপক | চার্চ শুশ্রধাকারিণী । আর পৃথিবী হুল হাসপাতাল। যীনু 

আছেন । তাই তো ভরস] | যীশুর জীবনের চারটি পর্যায়-__ক্রুশবিদ্ধ হওয়া, 
মৃত্যু, সমাধি, এবং পুনকুখান । পৃথিবীর মানুষের জীবনেরও চারটি পর্ব । 

“ইষ্ট কোকার”এর পঞ্চম পর্বে কবি বলছেন, আমর] প্রাতি পদে পদে যা 

সথারিয়েছি, তাই খু'জে বেড়াই । 
175 2619 00 19০0%91 /1190 1145 06910 1056 

/৯170. 00100 2100 10956 8917) 9170 29811 £ 

200 170৬, 00061 0909100161017.8 

[1190 86910 0101910110101)9, 

8৮ 10611781095 189161761 2811) 1801 1085 

[701 05, 01616 15 07019 116 0191175, 

105 2650 25 1801 001 01091106555, 

এখানে গীতা-বণিত নিষ্ধাম কর্মের আভাস । “নু০15 19 02015 085 

%191106, 

'ড্রাই স্তাল্ ডেজেস” নদীর বর্ণন। দিয়ে সুরু । (স নদী তরঙ্গবিক্ষুন্ধ, চঞ্চল, 

'ছুর্বার । নদী হল কালের প্রতীক । সমৃদ্রও তাই। 
[1175 11561 25 ৮1201281) 05, 0106 568, 25 ৪11 ৪০০০৫ ৫5, সমুদ্র কালের 

পরিমাপ করে । 
116990158 (11009 11060 001 (1009১ 177196 0% (156 11011411160 

0700170. 9৮611, & 61096 ্ 

01061 00812 0156 0006 01 0111:01)02051615, 01061 

1081) (17)5 50810050. ০৩ 81051005 ড/011150 তা) 01261) 

[,517:6 8%21:6, ০8.1001801776 0156 00016, 

[19106 0 10৬162৬৩, চো) 100, 0010%০1 

/10 08506 10290196009 7085 8130 6186 90016. 

পমুদ্র কিন্ত মহাকাল নয়। 



১২৮ টি, এস, এলিয়ট 

ম্যাসাচুসেটসের কাছে সমুদ্রতীরবর্তী পর্বতমাল! | এলিয়ট আযৌবন এই 
পর্বতমালার সঙ্গে পরিচিত । সমুক্রে নাবিকের! পাড়ি দেয়। তার সঙ্গে জন্ম. 

থেকে মৃত্যু পর্বস্ত পরিক্রম। তুলনীয় । মানুষ সদাই কালসমুদ্রের বক্ষে সঞ্চার- 
মান। কবি শুনতে পাচ্ছেন নাবিকদের প্রতি নির্দেশ £ 

[816 01:৬8, ৬০9592918 ! 

সেই সঙ্গে অন্য একটি বুস্পষ্ট নির্দেশও রয়েছে । 

/ঠ580 0০0 1006 01081)10 01 0106 1011 01 8০11012. 

আবার গীতা-বণিত নিষ্কাম কর্মের আহ্বান । নিষ্কাম কর্মের সাহায্যে কালের 
উধের্ যাওয়া সম্ভব । তখন কালের বন্ধন-_“০1012117761)0” ছিন্ন হয়ে যায়। 

400 11510 80002. 15 166৫0] 

৭1010) 7990 810. [06019 2150 , 

“লিটল গিভিং ইংল্যাণ্ডের এমন একটি স্থান যেখানে ইতিহাস বারে বারে 
রচিত হয়েছে । সপ্তদশ শতাব্দীতে স্বানটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম । এইখানে. 

আযাংলিকান চার্চের গ্রৃতিষ্ঠা | এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর বহু কবি এলিয়টকে প্রভাবিত, 
করেছেন । 

72916, 11196 11151590180. ০01 (116 (110619588. 1011 9111 

15 757181800 8110 1005/11016, 1০৬61 81101911295, 

কবি সীমিত কাল থেকে মুক্তির সন্ধান পেয়েছেন । 
0015 15 056 056 01 10091901 £ 

[০7 11061901010--006 1558 01 10৬০6 600.9য:10811 01176, 

0 1055 ০95০100. ৫9819, &17.0 50 11091861010 

71010] (16 [00016 29 ৬61] 25 0006 1981. 



শন পরিচ্ছেদ 

নাট্যকার এলিয়ট 
এলিয়ট শুধু বড় কবি নন, বিশিষ্ট নাট্যকার ও বটে। ৮৯০৫৫০৫1809. 

বা কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রে তান অবদান অবিশ্মরণীয় । নাট্যকার হিসেবে তার 

পরিচিতির পূর্বে কাব্যনাট) সম্বন্ধে তার মতামতের একটি বিশেষ তাৎপর্য 
আছে। কয়েকটি প্রবন্ধে তার কাব্যনাট্য সম্পর্কিত অভিমত বিধৃত্ত । ১৯১৯ 
খুইটাবে রচিত 1২1600110 81৫ 7৯০99৫%০ 1019178, কাব্যনাট্যে অলঙ্কারের 

প্রয়োজনীয়তা সন্ধে লিখেছেন। আজকাল নাঁটকে কথ্য ভাষার প্রচলন। 

প্রত্যেকটি চিত্রের আবেগ কথ্যভাষ! দিয়ে প্রকাশ কর! যায় না। অলঙ্কার 

নাটকে বিশেষ প্রয়োজন । 

1০ 15112850109 10180901509” অর্থাৎ ওয়েবষ্টার, টার্ণার, মিভল্টন 

এবং চ্যাপম্যানের নাটক আলোচন' প্রসঙ্গে এলিয়ট অনুযোগ করেছিলেন যে, 
চার্লস ল্যান্থ নাট্যকারদের কাব্য এবং নাটক ম্বতঙ্তরকরে বিচার করেছেন । 
উইলিয়াম আর্চার এবং স্থুইনবার্ণও একই ভুল করেছেন। আর্গার বলেন, 
এলিজাবেধীয় নাটকে বাস্তববাদের অভাব । এলিয়ট বলেন, নাটকে বাস্তব- 

বাদের প্রয়োজন নেই । “৯1019109589 02. 10178109610 7১০০: প্রবন্ধে 

এলিয়ট বগ্গেন যে, মনের তীব্র আবেগ কাব্যের মাধ্যমে অনেক ্ুষ্ঠভাবে 
বূপায়িত হতে পারে! গন্ডে আমরা দৈনন্দিন প্রয়োজনের কথা, জীবনের 
হালকা দিকটার কথাই প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু কাব্যের অসীম বিস্তার । 
11 2০990 15208 (০%/21৫5 ৫191709, 2180 211 ৫1981072 (0%/21:05 

7০9: কাব্য এবং নাটক আঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটক 

কাব্যেই হতে বাধ্য । নাটকের ভুলক্রটি কাব্যের. মহিমায় ঢাক! পড়ে যায়। 
কাবা ও নাটা স্বতন্ত্র নয়। শেক্সপীয়ারের নাটকগুলি এই বিশ্বাসের জলস্ত 

নিদর্শন । 

এলিয়ট মনে করেন, এপলিজাবেথীয় যুগেই কাব্যনাট্যের অবসান হয়নি । 
এ ফুগেও কাব্যনাটা রচনা সম্ভব। কিন্তু অনেক শিল্পীহ ব্যর্থ এই কারণে যে, 
কোনে! কোনে! ক্ষেত্রে সেই সব কবি নাটক রচনা করেছেন, যাদের রঙ্গমধচ 
সন্বদ্ধে অম্পট ধারণা! । আবার কখনে! বা সেই সব নাট্যকার নাটক রচনা 
করেছেন, যাদের ছিটেফোটাও কাব্যশক্তি নেই। 



১৩০ টি, এস, এলিয়ট 

প)5 7১085108115 ০? 7০০৫০ 101819) প্রবন্ধে এলিয়ট বলেন যে, 

আধুনিক যুগে কাব্যনাট্য রচিত হয় বটে। কিন্তু তা সবই 01996 ৫787, 
অর্থাৎ সংবেদনশীল পাঠক তা পড়েন । এলিয়ট বলেন, কাব্যনাট্য মঞ্চস্থ কর! 

স্ভব। নাটক কাব্যেরই একটি অঙ্গ । কাব্যনাট্য যে অনেক সময়ে ব্যর্থ 
' হয়েছে, তার কারণ নাট্যকারের!1 দর্শকের মনোরঞ্চনের কথ। চিস্তা করেননি । 

4১০960: 200 1)1810)9, শীর্ষক প্রবন্ধে হুম্পষ্টভাবে বলেছেন যে, গঞ্ডে 

রচিত নাটকের চেয়ে কাব্যনাট্যের সম্ভাবন। অনেক বেশী । তবে কাব্য যেন 

নিছক অলঙ্কারে পরিণত না হয়। কেউ কেউ বলেন, কুশীলবদের কণ্ঠে কাব্য 
মনে হয় কুত্রিম। গস্ভও তো কৃত্ত্রিম মনে হতে পারে। কারণ রঙ্গমঞ্জে তারা 

যে ভাষায় কথ! বলে সে ভাষায় আমর! দৈনন্দিন জীবনে কথা বলিনা। গগ্চ 

মানেই তো! কথ্যভাষ! অর্থাৎ 9103119175 99901) নয়। ন্ 

নাটকে গণ্ভ এবং কাব্যের সংমিশ্রণ অশোভন । শ্রোতা নাটক উপভোগ 

করছে । হঠাৎ গস্ভ থেকে কবিতা, বা কবিতা থেকে গঞ্চে চলে যাওয়াটা 
শ্রবণকে পীড়িত করে । *নুশ6 01020516101) 10080055 0106 2001601 8৮/215, 

101) ৪ 1011 ০1 0106 176010]7৮. তাই নতুন যুগের কাব্যনাট্যে গগ্ের 

প্রয়োগ নিতাস্ত কম হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 
এলিয়ট বলেন যে, কোনে! কোনে! ক্ষেত্রে গঞ্ে কাব্যনাট্য রচন। সম্ভব । 

মেটারলিঙ্ক বা জন মিলিংটন সিং গন্ধে লিখেছেন, কিন্তু তাদের নাটক কাব্য 

স্ষমায় মতিত। তাই বিরোধটি কাব্য ও গঞ্ঠের মধ্যে নয় । বিরোধ কাব্য- 

নাট্য ও বাস্তববাদী নাটকের মধ্যে। এলিয়ট বাস্তববাদ বিরোধী । বাস্তব 
জীবনকে খানিকট। পরিশীলিত করার প্রয়োজন | 2) 26050906101) 

[010 2০008] 116 15 2 12909655815 90100161091 €0 0116 91981401) 

01 8. 5/0110 01 210৮. 

অষ্টাদশ শতাবীর শেরিডান আর গোল্ডশ্মিথ থেকে বিংশ শতাব্দীর বার্ণার্ড শব 

পর্যস্ত নাটক গন্ঠেই রচিত হয়েছে । ওয়ার্ডনওয়ার্ঘ, শেলী, বায়রণ, ব্রাউনিং, 

টেনিসন এবং আর্ণন্ডি কাব্যনাট্য লিখেছেন । কিন্ত রঙ্গমঞ্চে তা মোটেই 

জনপ্রিয় হয়নি । তাদের রঙ্গমঞ্চ সম্বদ্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। তা ছাড়া 

শেক্সপীয়র ছিলেন তাদের পথ প্রদর্শক। গল্পওয়ার্দি বলেছিলেন, “১০ 
817900৬/7 01 6176 17021) 91789909279 ৮185 8.01999 (115 7801) 01 811 

110 5110010 2610010 65:50 ৫1818, 1) £1)086 ৫958৮. 

হেনরিক ইবসেন বর্তমান যুগে ইয়োরোপীয় নাটকের গুরু। আধুনিক 
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সমস্যা বাস্তববাদী নাট্যকারদের গগ্ঠে রূপায়িত হল। কিন্তু যে সমস্যা নিয়ে 
তাদের কারবার তা! মূলত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা যৌন 
সম্পকিত। দৈনন্দিন জীবনের উর্ধে আরও কতগুলো সমন্তা রয়েছে, য! 
তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। গন্যনাটকের বিরুদ্ধে কোনো কোনো মহলে তীব্র 
প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। ইয়েটস, পিং, এবং শ্বন্ ও কেশী এই আন্দোলনের 
পুরোভাগে । 

এলিয়ট এই আন্দোলনকে নতুন খাতে বইয়ে দিয়েছেন । তিনি অর্থ- 
নৈতিক, সামাজিক আর রাজনৈতিক সমস্যার অবতারণা করেননি । তার 

নাটকের জগৎ মনের জগৎ । এবং সে জগৎ অবাস্তব নয়। 'এলিয়ট তার 

কাব্যনাট্যে অমিজ্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন । কিন্তু এই ছন্দ শেক্সপীয়ার 
বা মি্টনের দ্বারা প্রভাবিত নয়। এ ছন্দের সঙ্গে আধুনিক কথাভাষার সাযৃজ্য 

রয়েছে । এলিয়টের কাব্যনাট্যের ভাষা অলঙ্কারের উদ্দেশ্যে নয়। এ ভাষা 
প্রয়োজনের ভাষা । একদ। এলিয়ট বলেছিলেন £ 

“শ্রোতারা যখন অতীত যুগের উপযোগী পোষাকে সঙ্জিত কুশীলবদের 
কণ্ঠে কবিতার ভাষা শোনে, তখন তার] সহজেই তা৷ মেনে নিতে পারে। 

কিন্তু সেই শ্রোতাদের আধুনিক পোষাকে সঙ্জিত আমাদেরই মতো! ঘর বাড়ীর 
অধিবাশী কুশ্শীলবদের মুখে কবিতা শুনতে হবে, সহজভাবে গ্রহণ করতে হবে। 

তারা আমাদেরই মতো। টেলিফোন, মোটর গাড়ী, আর রেডিও ব্যবহার করে। 
এতদিন পর্বস্ত শ্রোতাদের নিয়ে যাওয়া হোত অলীক অবাস্তব কল্পজগতে ।” 
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080016 ৮. তাই প্রাচীন গ্রীসে ইসকাইলাস আর সফোক্লিস, এলিজাবেধীয় 

যুগে শেক্সপীয়ার আর মার্লো, সপ্তদশ শতাবীতে ফ্রান্সে কর্ণেইল আর র্যাসিন 
তাদের কাব্যের ধারায় অগণিত শ্রোতার তৃষণ মিটিয়েছেন। 

বিংশ শতাবীতে কাব্যনাট্য অচল নয়। তবে ব্যক্তি বিশেষের প্রচেষ্টায় 

কোনে কিছু সম্ভব নয়। তার জন্টে সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন । সমগ্র সমাজকে 

সক্রিয় হতে হবে। 

কাব্যনাট্য এক স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যারা কবিতার হুম্্তা আর 

মাধূর্ব উপলব্ধি করতে পারেন, তার] নাটকের কাব্য আর সঙ্গীতের অংশ 
অনেক বেশী উপভোগ করতে পারেন । যার! অর্ধশিক্ষিত সরল মানুষ, তার! 

নাটাকর কাহিনী তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবেন, আর ধারা সবার চেয়ে 
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সংবেদনশীল, ধার বোধশক্তি অনেক বেনী প্রথর,তারা নাটকের মধ্যে গুঢ় অর্থের 
সন্ধান পাবেন । 

. এলিয়ট তার যৌবনে, অর্থাৎ ১৯২৬ খুষ্টাকে 'স্থইমি আাগনিষ্টেস” 
(:5866716) 480%75465 ) রচনা! করেন । এই তার নাটকে হাতে খড়ি । 
এটি খণ্ড নাটক। ১৯৩৪ খুষ্টাৰধে রচিত “দি রক'-কে (2 7২০% ) দৃশ্ঠনাট্য 
বা 2865917£ বলা চলে । 

বাস্তবিক পক্ষে এলিয়টের যথার্থ নাটক পাচখানা । ১৯৩৫ থৃষ্টাবে লিখলেন 

“দি মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল,, ১৯৩৯-এ লিখলেন “দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন,, 
১৯৪৯-এ লিখলেন “দি ককটেইল পার্টি”, ১৯৫৩-য় লিখলেন “দি কন্ফিডেন্শিয়াল 
ক্লার্ক” আর ১৯৫৮ থুষ্টাব্ধে লিখলেন “দি এন্ডার ছ্রেটসম্যান? | 

“মারার ইন দি ক্যাথিডাল” ক্যাপ্টারবেরীর উৎসৰ উপলক্ষে রচিত। 
অসাধারণ এর জনপ্রিয়তা । টমাস বেকেট ছিলেন ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ । 

তার জন্ম ১১১৮ খুষ্টাঝে, মৃত্যু ১১৭০ খৃষ্টাব্ে। একদ| রাজ। দ্বিতীয় হেনরীর 
অন্গুগত বন্ধু বেকেট ভাগ্যের বিড়ম্বনায় রাজার চরম শত্র হলেন। বেকেটকে 

নির্বাসন দণ্ড দেওয়া! হল । সাময়িক সদ্ধি হতে বেকেট ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন ! 

কিন্তু সন্ধির পরেই বিগ্রহ । রাজ। এক দুর্বল মুহূর্তে বলে উঠেলেন, “বেকেটের 
হাত থেকে কী কেউ আমাকে মুক্তি দিতে পারেন] ?” 

চারজন নাইট রাজাকে খুশী করবার জন্যে ক্যাপ্টারবেরীতে গিয়ে ২৯শে 

ডিসেম্বর ১১৭৭ খৃষ্টাব্ধে বেকেটকে হত্যা করল। ১১৭৩ থুষ্টাবে বেকেট “সেইণ্ট" 
পদবাচ্য হলেন । 

নাটকটির মূল বক্তব্য হল বেকেটের শহীদ হুওয়। | তিনি বিশ্বের কল্যাণের 
প্রতীক । মৃত্যু দিয়ে তিনি অমরত্ব লাভ করলেন । 

যেহেতু এলিয়ট ক্ল্যাসিকালপন্থী, তাই তিনি অনাবস্তক সব কিছু বর্জন বরে 
প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারদের মতো স্থসংহত স্থগ্রথিত্ত একটি কাহিনীর অবতারণা 
করেছেন । গ্রীক নাট্যকারদের মতোই এলিয়ট “কোরাস”-এর প্রবর্তন করলেন । 
ক্যা্টারবেরীর দরিত্র সাধারণ রমণীর হল কোরাস। 

নাটকটির প্রধান চনিত্র বেকেট। তীর নির্ভীকতা, তার গর্ব, তার দৃঢ় 
প্রতিজা, তার জলন্ত ধর্ম বিশ্বাস, তার জীবন বিলর্জন আমাদের মুগ্ধ করে। তার 
পাশে অন্তান্য চরিআ নিশ্রভ। যে তিনজন পুরোহিত তাকে রক্ষা করবার জন্যে 

বন্ধপরিকর, তারা সকলেই ধান্মিক। চারজন প্রলোভনকারী ও চারজন নাইট 
ততটা । জীবন্ত নন। 
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নাটকটির বিষয়বন্ত ধর্ম। কিন্তু এ ধর্ম শুধু খৃষ্টধর্মই নয়। বিশ্বধর্ম। চিরকাল 
এই ধর্মের জন্টে ধনী সাঁপিয়াছে ধন, মানী আঅপিয়াছে মান, রাজপুন্র পরিয়াছে 

ছিন্ন কন্থা । 
এলিয়ট বেকেটের সঙ্গে ছুটী চরিত্রের সাষুজ্য খুঁজে পেয়েছেন । প্রথমতঃ, 

সোফোক্রিসের “ইডিপাস আযাট কলোনাস*, ছিতীয়তঃ মানবপুত্র যীগু। রাজা 
ইডিপাস ছিলেন ক্রোধ ও গর্বের প্রতীক। তাকে ঈশ্বর সকল রকমে কাঙাল 

করলেন। তাঁর গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল। অসহায় নিঃসঙ্গ মান্ষটি-_ তার রাজ্য 
থেকে বহুদূরে প্রাণ বিসর্জন দিলেন । আর যীন্ত সমন্ত পৃথিবীর হলাহল পান 
করে নীলকণ্ঠ হয়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে কাটার মুকুট পরে মানুষের কল্যাণের জন্তে 

প্রাণ দিলেন । যুগে যুগে বেকেটের মতো, যীন্তর মতো৷ মহাপুরুষের! এমনি 
ভাবেই শহীদ হয়েছেন । 

নাটকটির কাহিনী ১১৭০ খুষ্টাব্বের ২রা ডিসেম্বর সুরু । কফ্যাশ্টারবেরীর 
বিরাট ক্যাথিডাল। কোরাসের দরিত্্ স্ত্রীলোকের সর্বদাই ভীত । শীতের 

হিমেল হাওয়। । নববর্ষের বিলম্ব নেই। কিন্ত তাতেও তাদের ভয় দুর হচ্ছে 
না। যীন্তও তো ডিসেম্বর মানে জন্মেছেন । কিন্তু তবুও তাদের মনে কোনো 
আশ্বাসের বাণী নেই। ভবিষ্যতের গর্ভে কোন্ অজান। বিপদ লুকিয়ে আছে 

কে জানে? 

সাতটি বছর বেকেট তাদের কাছ ছাড়। | তিনি নির্বাসিত | তাই 
'বেকেটের জন্তে তাদের মন ব্যাকুল। তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটাঁবার কেউ 

নেই। শোনা যায়, তিনি শীঘ্রই ফিরবেন। কিত তাতেও আশঙ্কা 
যায় না। 
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এবার তিনজন পুরোহিতের প্রবেশ ৷ ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিরোধ 

শবনীভূত হয়ে আসছে দেখে তাদের আতঙ্ক । বেকেট কৰে এসে সকল সম্বটের 
নিরসন করবেন, পেই দিনের প্রতিক্ষায় তার] বসে আছে। 

সংবাদ এল বেকেট এসে গেছেন । এবার তাকে অভ্র্থন জানাতে হবে। 

কিন্ত রাজার সঙ্গে বেকেটের সংঘর্ষ অনিবার্ধ। তাইতাকে রক্ষা করা বেশ 

কঠিন। পুরোহিতের! তীর প্রতি বিশেষ সশ্রন্ধ। কিন্ত তার জানে, বেকেট 
বড়ই গধিত। তাই চিরকাল তিনি বিচ্ছিন্ন । একজন পুয়োহিত বললে, 
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রোমের পোপ আর ফ্রাব্দের রাজার সঙ্গে বেকেটের সৌহার্দ রয়েছে । হ্থতরাং 
চিন্তার কারণ নেই। 

স্ীলোকের! আবার অশুভ চিন্তা স্র্ু করল। বেকেট দুরে থাকুন, ভালো 
থাকুন, এই তাদের কামনা । যেখানেই থাকুন, তিনি তাদের সকলের পুজার 
পাত্র। পুরোহিতের! তাদের বললে, অলীক ছুশ্িন্তা না করে বেকেটের 

সমর্ধনার আয়োজন কর । 

বেকেট এসে পুরোহিতদের স্ত্রীলোকদের ভত্সন| করতে নিষেধ করলেন । 
তিনি বললেন, কোনে! কোনে! বিশপ এবং আরও কিছু লোক তাকে হত্যা 

করবার চেষ্টা করেছে। তারা স্থযোগ পেলেই আবার আঘাত হানবে । তকে 
তিনি নিঃশক্ক । ঈশ্বরের হাতেই তিনি নিজেকে ঈঁপে দিয়েছেন । - 

এবার চারজন প্রলোভনকারীর প্রবেশ । এর! বেকেটের মনের প্রতীক । 

প্রথম জন বললে, তুমি অতীতে কত শাস্তি, কত আরামে ছিলে । রাজার সঙ্গে 
তোমার নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। রাজার প্রতি আনুগত্য দেখালে আবার সখ, 

স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, নিরাপত্তা ফিরে আসবে । বেকেট সম্পূর্ণ অবিচলিত। 
দ্বিতীয় জন বললে, একদা তুমি ইংল্যা্ডের চাব্সেলর ছিলে । তাই ভালো 

ছিল। আর্চবিশপের কাজ ছেড়ে আবার চ্যা্দেলর হলে রাজ।1 তাঁকে মাথায় 

করে রাখবেন ৷ বেকেট সম্পূর্ণ অবিচলিত। 
তৃতীয় জন বললে, তার! সকলে নরম্যান। রাজ! হলেন আঙুর লোক । 

হুতরাং নরম্যান ব্যারনদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করাই 
তাদের সকলের কর্তব্য। বেকেট সম্পূর্ণ অবিচলিত। 

চতুর্থ জন বললে, রাজা তোমাকে মার্জনা করবেন না। তাই রাজ! বা 
ব্যারণ কারুর সঙ্গেই. আপোষ কোর না। তুমি শহীদ হও। তখন তোমার 
শক্রর1 পর্যস্ত তোমার উদ্দেশ্যে প্রতি জানাবে, তোমার উপাসনা করবে। 
তোমার মরণোত্তর গৌরব দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবে । এই প্রলোভন দুণিবার | 
কারণ, শহীদের গৌরব লোকের কাছে বাহ্ব। পাওয়া নয়। ঈশ্বরের কাছে 
পুর্ণ আত্মসমর্পণ । নিজেকে ধূপের মতো! পুড়ে পুড়ে নিজের সম্পূর্ণ বিলোপ । 

বেকেটের মন একটু ছলে উঠেছিল। কিন্তু তারপর তিনি সহজেই প্রলোভন 
জয় করে ফেললেন । 

চারজন প্রলোভনকারী তাদের দ্ব্য ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে বললে, বেকেট এক- 
গয়ে। সে ইচ্ছে করে মরণের পানে ছুটে চলেছে । তিনজন পুরোহিত এবং, 
.আীলোকেরা! একই স্থরে বেকেটকে আসন্ন মৃত্যু এড়াবার জন্তে পরামর্শ দিলে । 
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আ্ীলোকের! বিলাপ করে বললে, তার্দের দুঃখের কথা কেউ উপলব্ধি করতে 

পারে না। ইশ্বরই সম্ভবতঃ তাদের ত্যাগ করেছেন। 
অকুতোভয় বেকেট বললেন, তাকে শহীদ হ্বার জন্যে প্রলুন্ধ কর! হচ্ছে। 

এতে তার গৌরব, আর সকলের কাছ থেকে স্বীকৃতিলাভ। কিন্তু এটা হল 
০ ৫0 009 11817 69৫. 01 0.9 028 198507”, তিনি স্ৃত্যু 

কামনা করেন। কারণ মৃত্যু ছাড়া তার অন্য কোনে পথ নেই। কিনস্তূসে 

মৃত্যু গৌরবলাভের উদ্দেশো নয় । তা হল ঈশ্বরের নির্দিষ্ট কাজ করবার জন্যে । 
“হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি যে পথ চিনি না।, 

এবার নাটকটির অংশটির নাম “ইপ্টারলিউড* ৷ বড়দিনের সকালে বেকেট 

পচিশে ডিসেম্বরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। যীন্তড বলেছেন, আধ্যাত্মিক শাস্তিই 
জীবনের অভীষ্ট। তিনি তার ভক্ত আর শিশ্তদের জগতে পাঠিয়েছেন দুংখ 
আর কষ্ট সইবার জন্তে। আর লেই দুঃখের হোমানলে আনন্দ এবং শাস্তির 

শতদল ফুটে ওঠে । বড়দিনের পরদিন শহীদ সেইন্ট ট্টিফেনের দিবস । তাই 
দেই দিনটি বড় পবিভ্র। ক্যাপ্টারবেরীতে একশ বছর পুৰে একজন আর্চবিশপ 
শহীদ হয়েছিলেন । আর একজন শহীদ হবার জন্যে গ্রস্তত। 

এবার নাটকটির ছ্িতীয় অংশ । ১১৭০ খুষ্টাব্ষের ২৯শে ডিসেম্বর ঘটন]। 

স্থান ক্যাপ্টারবেরীর ক্যাথিডাল । 

স্্রীলোকের! বিলাপ করছে । একটা কিছু অশুভ ঘটছে তারই পূর্বাভাস 
যেন তাদের মনে । হয়তো যীশুর মতো! বেকেটকেও হত্যা কর! হবে। 

প্রথম পুরোহিত সেইণ্ট টিফেনের পতাকা নিয়ে প্রবেশ করল । ছিতীয় 

পুরোহিত এল শহীদ সেইণ্টজনের পতাকা নিয়ে। তৃতীয় পুরোহিত এল 
সেই সব নিরপরাধ শহীদদের পতাক] নিয়ে, যার] যীশুর নামে জীবন দান 

করেছিল। ২৯শে ডিসেম্বর পূর্বে কোনে৷ শহীদ নিহত হয়নি । কে জানে, 
সেই দিন হয়তো! কোনো শহীদের রক্তে রাঙা হয়ে উঠবে। 

চারজন নাইট হস্তদস্ত হয়ে প্রবেশ করল। তার] বললে, বেকেটের সঙ্গে 
তাদের বিশেষ প্রয়োজন ৷ পুরোহিতের! স্বাভাবিক সৌজন্যবশতঃ তাদের 
নৈশ্য ভোজের আমন্ত্রন জানাল। তারা উত্তর দিলে, €71510658, 0660: 

৫11110 01%, 

বেকেট পুরোহিতদের বললেন, সন্কট আরন্ন। এই বলে প্রয়োজনীয় 
কাগজপত্জ সই করে তিনি নাইটদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্তে গ্রস্তত 
হলেন । 
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নাইট চারজন বেফেটকে বিদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করলেন। রাজ! তাকে 
কত সম্মান দেখিয়েছেন । তাকে চ্যান্সেলর পদে উন্নীত করেছেন। আর 

তার পদ্ধিবর্তে তিনি রাজার প্রচও বিয়োধিতা! কয়েছেন । নিশ্চয়ই বেকেট 
পদোম্ত্ত হয়ে আরও বড় কিছুর জন্তে উচ্চাকাহ্থা পোষণ করেছেন । স্থতরাং 

এবার তাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। বেকেট ফরাসী দেশেও রাজার বিরুদ্ধে 
অভিযান চালিয়েছেন । পোপকে পর্ধস্ত রাজার প্রাতি বিদিষ্ট করে তুলেছেন। 

বেকেট শান্ত, অবিচলিত । তিনি নাইটদের অভিযোগ অন্বীকার করলেন। 
নাইট চারজন রাজার আদেশপত্র দেখিয়ে বললেন, রাজা! আপনাকে আবার 
নির্বাসিত করেছেন । 

বেকেট বললেন, আমি সাতটি বছর নির্বাসিত ছিলাম । আমার সন্তানের! 

আমাকে চায় । এবার তাদের কল্যাণের কথা! আমাকে ভাবত্তে হবে। নাইট 
চারজন বললে, আপনি রাজার আদেশ অগ্রাহ করে রাজাকে অপমানিত 

করছেন । 

বেকেট বললেন, আমি রাজার প্রতি অসম্মান দেখাচ্ছি না। তোমর। 

রাজার রাজ] ঈশ্বরকে অপমানিত করছ। আমি রোমের পোপের আদেশ 
শিরোধার্ধ করব, অন্য কারুর নয়। 

নাইট চারজন ভীতিপ্রদর্শন করে বেরিয়ে গেল। 
স্্ীলোকের। বিলাপ করে উঠল । আর কোনে! আশ! নেই। 

বেকেট পুরোহিতদের ডেকে বললেন, ভয় ফোর ন1। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ 
হবে। তখন তোমর। বুঝবে “৪ 5000219 08110] 10. 

পুরোহিতর| বললে, আপনি ৪৪1 অর্থাৎ চার্চের বেদীতে আশ্রয় গ্রহণ 

করুন | সেখানে আপনাকে কেউ ম্পর্শ করতে পারবে না। 

বেকেট শাস্ত ভাবে বললেন, আমি তো! ঈশ্বরের চরণেই আশ্রয় নিয়ে 
আছি। মৃত্যুকে আর- আমি ভয় করব না। 

পুরোহিতরা বললে, আপনি না থাকলে আমাদের কী দশ! হবে? 
বেকেট বললেন, তোমর! গিয়ে প্রার্থনা কর। আমি হর্গের ছবি দেখতে 

পাচ্ছি। ধূলিমলিন পৃথিবীর প্রতি আমার আর আবর্ধণ নেই। 
স্্রীলোকদের চোখের সামনে মৃত্যুর ছবি ভেসে এল। 
পুরোহিতর] ক্যাথিডরালের দরজা বন্ধকরে দিল। বেকেট কঠোর হ্বরে 

বললেন, সব দরজা খুলে দাও। এটা হল ঈশ্বরের গৃহ । এটা দুর্গ নয় ॥ 
ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে তিনি সধত্রই তাকে রক্ষা করতে পারেন । 
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216 109 116 

০006 12৬ ০ 00৫ 209৬5 (126 1957 01 14181), 

তুঃখ আর বেদনার মধা দিয়ে এবার তিনি তার শক্রদের জয় করবেন। 
দূরজ1 খুলে দেওয়া হল। চারজন নাইট পানোন্মও হয়ে প্রবেশ করল। 

পুরোহিতর1 প্রাণপণ চেষ্টা করল বেকেটকে সরিয়ে নিতে । বেকেট স্থির হয়ে 
বসে রইলেন । 

নাইটেরা বেকেটের চূড়াস্ত অসম্মান .করল। অকম্পিত কে বেকেট 
বললেন, আমি *৫181156180, 58569. 65 (115 ৮1909 01 0101150,5 

যখন তারা সমস্বরে চীৎকার করে বললে, তুমি বিশ্বাসঘাতক, তখন 

ধবেকেট তিনবার তাদের বিশ্বাসঘাতক বললেন । 

এবার তিনি ঈশ্বর, কুমারী মাতা।, জন দি ব্যাপ্টিষ্ট, সেইপ্ট পিটার, সেইণ্ট 

পল আর সেইন্ট ডেনিস, আর অন্যান্ত সেইণ্টদের কাছে প্রার্থনা জানালেন। 

নাইটর। বেকেটকে হত্যা করল । ৃ 

কোরানের স্ত্রীলোকেরা আর্তনাদ করে উঠল । বেকেটের রক্তপাতে ধরণী 

কলুধষিত। চারদিকে রক্তের উত্তাল বন্যা । কিন্ত এই রক্তত্রোত বোধ হয় বৃথা 
যাবে না। পৃথিবী সরসা সফল! হবে। মানুষ পবিভ্র হবে। যীত্তর মতোই 
€বেকেট আত্মদান করে পৃথিবীর নব্জন্ম নিয়ে আসবেন । 

নাইট চারজন শ্রোতাদের সামনে দাড়িয়ে বেকেটের হত্যার সমর্থনের 

উদ্দেশ্ে যুক্তিজ্াল বিস্তার করলে । প্রথম নাইট, যার নাম রেজিনান্ড ফিজ-আর্স 
সকলের মুখপাত্র। সে তার অন্যতম সহকর্মী উইলিয়াম ভি ট্রেসিকে তাদের 
স্বপক্ষের কথা বলতে অনুরোধ করলে । 

ট্রেপি নুম্পষ্ট ভাবে জানাল, এই হত্যার জঙ্ভে তার! কোনে! পুরষ্কার পাবে 
না। রাজা সমস্ত দারদায়িত্ থেকে মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে তাদের নির্বাসন দণ্ড 

দেবেন। ব্যক্তিগতভাবে তার! সকলেই বেকেটের প্রতি শ্রন্ধাশীল। কিন্ত 

দেশের স্বার্থের জন্যে এই মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল। 
এবার হিউ ডি মবৃভিল নামক নাইট বললে, রাজ চেয়েছেন দেশে আইন 

'আর শৃঙ্খল! বজায় রাখতে । তাই তিনি বেকেটকে একই সঙ্গে চ্যাঙ্দেলর এবং 

আর্চবিশপ পদে নিযুক্ত করেন । বেকেট চ্যান্দেলরের পদত্যাগ করে সুস্পষ্টভাবে 

জানালেন, পার্ধিব এবং ধর্মীয় দুটো দিকের সমন্বয় সম্ভব নয়। যদি তিনি 
বাজার অধীনত হ্বীকার করতেন তাহলে এই মৃত্যুর প্রয়োজন হত না। 
সমাজের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার জন্তেই এই হত্যা । 



১৩৮ টি, এস, এলিয়ট 

চতুর্থ নাইট রিচার্ড ব্রিটে। বললে, বেকেটের মৃত্যুর জন্মে বেকেটই দায়ী। 

অহস্কারে মত্ত মানুষটি ইচ্ছে করেই বারেবারে রাজার বিরোধিতা করেছে । 

তাকে পলায়নের সুযোগ দেওয়] হয়েছে । দরজ] বন্ধ করতে বলা হয়েছে 

কোনে! কিছুই সে করেনি । শহীদ হবার ছুরস্ত প্রলোভন তার মনে । 

তারপর নাইট চারজন চলে গেল। পুরোহিত্তর। কান্নার ভারে ভেঙে 

পড়ল। এবার' ধর্মরাজ্যের অবসান আর অধর্মের জয়। তৃতীয় পুরোহিত 

চোখের জল মুছে আশ্বাসের বানী শোনালে । এই মৃত্যুতে চার্চ আর ধর্মের শক্তি 

বৃদ্ধি পাবে। ্ 

প্রথম পুরোহিত মৃত্ত বেকেটের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বললে, 

আপনি আমাদের হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন। আপনি আজ ইতিহাস 

হয়ে গেছেন । আপনার চারপাশে পবিত্র দেবদূত আর সাধুদের মেলা । 

তবুও আপনি আমাদের বিশ্ব হবেন না। 

তৃতীয় পুরোহিত ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন, ঈশ্বর ক্যান্টীর- 

বেনীতে আর একজন শহীদ দান করেছেন । 

কোরাসের স্ত্রীলোকের অনেক বিলাপ করেছে। এবার তাদের মনে 

অনেক সাহস, অনেক আশা । তার] ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করল। 

0 8০9৫১ ০ 1118101 01066 

1110 17858 51৬00 51101) 019551175 0 (09110610915. 

টমাস বেকেট ধর্মের জন্ত জীবন উৎসর্গ করলেন। সকল প্রলোভন জয় 

করে মানবতার নব দিগন্ত উন্মোচন করলেন । কোন কোন সমালোচক বলেনঃ 

বেকেট ট্যাজেডির নায়ক হতে পারেন না। কারণ তিনি বড় নিক্কিয়। 

ট্র্যাজেডির নায়ক হবেন এমন ব্যক্তি যিনি অত্যান্ত পুণ্যবান নন, আবার অত্যন্ত 

দুরত্িও নন। তার পতন হুবে চারিত্রিক দুর্বলতার জন্মে, যাঁকে আ্রিউ্টল 

বলেছেন 1197991689. কিন্তু বেকেট সম্পূর্ণ নিষ্পাপ | আত্মদানের জন্যে বন্ধ 

পরিকর । ধর্ম আর মানুষের কল্যাণের জন্য উৎসর্গাকৃত। আ্যারিষ্টটলের, 

কথাই তো। শেষ কথ! নয়। তাছাড়া বেকেটের প্রথমের দিকে মনে অহঙ্কার 

ছিল। সেই অহঙ্কার তীর 17872808. কিন্তু তিনি সেই প্রলোভন জয় 

করেছিলেন। তিনি আত্ম প্রচার বা আত্মগৌরব চাঁন নি, চেয়েছেন ঈশ্বরের 

গৌরব । তাই উইলপন নাইট বলেছেন £ “1£/767 27 1%2 021722761 

৫1810861869 7369105628৪ 0506 06 01011561810 0610, ০0170116111 

01106 200 2911011)8 19816910010, 



নাট্যকার এলিয়ট ১৩৯ 

চারজন প্রলোভনকারীর চরিত্র 'মরালিটি' নাটক থেকে নেয়া । টমাস 
বেকেটের বিছূর্ত চিন্তা রক্ত মাংসের দেহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে । বেকেটের 
মনের ছিধা ছঘন্, তায় সংশয়, এমন কী ভবিষ্যতের উজ্জল শ্বপ্ন সবই এই কটি 
চরিত্রে বূপার়িত। 

এলিয়ট কোরাসের প্রবর্তন করে নাটকটিতে ক্ল্যাসিকাল স্থুর দিয়েছেন । 
একদ। একটা বক্ৃতায় তিনি বলেছিলেন £ 

[0 1779101116 7156 01 009 01301015, ৮5 ৫০ 1001 9107 00 ০০০ 

01691 12099, 11915 15 2 %০9০0৫ 09821 ৪0০92 109 01591 (1)69015 

(086 ৮6 ৫0 001 1010৬, 2100 09৬61 81791] 1070৬, 906 ৬০ 1000৩ 

009 801009 01 165 90191101019 020 101 06 09019"****, 99 0106 

91101081125 215/255, (1011 0211517621155 (16 89175 0156, 1 

1069089068 ০৪915/561) 0106 2০01011 2100 0186 20101911969, 1 119691791- 

1155 09 2০0101) 65 01016901026 009 91090010122] 09011580091 095, 

80 (126 ড/6, 25 1119 80৫19170969, 9568 1 ৫098৮1১ 09 59681105 105 

969 012 011)091 0601016, 

“মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল” নাটকে কোরাসের বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিক! । 

নাটকের ঘটনাকে ত্বরান্বিত করেছে কোরাম । তার] ভবিষৎ ঘটনার কথ। 

শ্রোতা এবং দর্শকদের জানিয়ে দিচ্ছে। 
[0951105% 9/2115 11) 0119 1)81005 01 00৫, 

20 10 (106 1791) 08 291 90819817021, 

কোরাসের স্ত্রীলোকের ক্যান্টারবেরীর দরিদ্র ও অসহায় অধিবাসী ৷ তারা 
নাটকে ছবার উপস্থিত হয়েছে । তারা গ্লেগেল-বণিত কোরাসের মতো 
99991900915 1099.11990 নয় । বেকেট তাদের শ্রদ্ধার পাত্র। হৃদয়ের সমস্ত 

আবেগ ও অন্থভূতি নিয়ে তার! বেকেটের কল্যাণ কামন। করেছে । বেকেট 

ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তন করবার পর থেকেই তাদের সর্বদা আতঙ্ক, যদি রাজ। তার 
ক্ষতিসাধন করেন। 

নাটকের ছিতীয় পর্বে তারা পূর্বের চেয়ে নিঃশঙ্ক। তারা বেকেটের আত্ম- 

দানের প্রয়োজনীয়তার কথ! উপলব্ধি করেছে । তার। এও উপলব্ধি করেছে 
যে, তারাও বেকেটের হত্যার জন্যে প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে 
দায়ী। বেকেটের মৃত্যুর পর তারা বুঝেছে, এ মৃত্যু মহৎ মৃত্যু. জাতির কল্যাণে 
এর প্রয়োজন ছিল। 



১৪০ টি, এস, এলিয়ট 

“মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' অত্যন্ত স্থসংহত নাটক । এলিয়টের অন্তরের 
ধর্মবিশ্বাস এখানে লিপিবন্ধ। “দি ওয়েষ্ট ল্যাও এবং *দি হলে! মেন" প্রভৃতি 

কবিতায় এলিয়ট ধর্ম ও নীতির অবক্ষয়ে ক্ষু। “মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রালে” 
তিনি তার জলস্ত ধর্মবিশ্বাস সুম্পষ্টভাবে ঘোষণ! করেছেন | এ নাটকে ইতিহাস 
আর রাজনীতি তুচ্ছ। বেকেট এবং রাজার সংঘাত নগণ্য । বেকেটের 
অন্তর্থন্বই প্রধান। নাটকের যৃল সমস্যা 71816517000 বা ধর্মের জন্তে, 

আদর্শের জন্তে প্রাণ বিলর্জন করে শহীদ হওয়ার সমস্যা । তাই প্রতিবাদী 
রাজ] নাটকের কুশীলব নন । 

81057” শব্টির মূলগত অর্থ “সাক্ষী? । তাই বেকেট 20:57 হয়েছেন, 

এর অর্থ শুধু এই নয় যে ধর্মের জন্যে তিনি আত্মবিসর্জন করেছেন, বন্তত 
তিনি ঈশ্বরের বিরাট শক্তির সাক্ষী । তার জীবনে অসংখ্য প্রলোভন | দৈহিক, 
পার্ধিব প্রলোভন । তিনি ইন্দ্রিয় স্থখে গা ভাঙিয়ে দিতে পারেন | তিনি ইচ্ছা 
করলে ব্যারণদের সঙ্গে, ফরাসী রাজ! ও রোমের পোপের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
রাজ! হেনরীর ক্ষতিসাধন করে তার প্রতিশোধ স্পৃহ। চরিতার্থ করতে পারেন। 

অসীম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন | এসব প্রলোভন জয় করা তার পক্ষে 
কঠিন ছিল না। সবচেয়ে দুর্জয় প্রলোভন, শহীদ হওয়ার বিপুল গৌরব। তাঁর 
মনে গর্বের একটু উদয় হয়েছিল বৈকি | কিন্ত তিনি জানেন, তিনি যর, ঈশ্বর 
যন্ত্রী। তার হাতেই নিজেকে ঈঁপে দেওয়াই তে! শ্রেয়ের পথ । শহীদ হওয়ায় 
মধ্যে আত্মগৌরবের আকাঙ্খা । সেখানে অহং বোধ প্রকট | কিন্তু তিনি ঈশ্বরের 
দাস, ঈশ্বরের অন্রশাসন অন্ুসারেই চলছেন- এখানে অহংবোধের বিলুপ্তি 

715 0100৫ 21610 ০ 009 109 1116, | 
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বেকেট নম্র চিত্তে মৃত্যুবরণ করেছেন । যীশু তার জীবন দিয়েছেন। তার 
অনুগামীরা জীবন দিয়েছেন । যুগে যুগে বী্ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষকে 
অমরত্তের পথে নিয়ে গেছেন । 

1065 9010 01৬20 18 91710010650 2199 

4৯100 00915 81081] 6৩ 71870515 2100 9811005, 

মৃত্যুই শহীদের একমাত্র কর্তব্য নয়। তার জীবনের ব্রত সাধারণ মান্যকে 
উদ্ধদ্ধ করা, তাকে শুভ কর্মপথে পরিচালিত কর! । বেকেট তার ব্রতের সফল 

উদ্যাপন করেছেন । 



নাট্যকার এলিয়ট ১৪১ 

“মাডণর ইন দি ক্যাথিড্রাল" বর্তমান যুগের গ্রীক নাটক । ইংরেজ কবিদের 
কেউ কেউ গ্রীক আদর্শে রচন! করবার পরীক্ষা মিরীক্ষা! করেছেন । মিল্টন 
'স্তামসন আযাগনিষ্টেস', শেলী “হেলাস” এবং «প্রমেথিউস আনবাউও'-এ, আর্ণন্ড 

“মেরোপি*তে, স্থইনবার্ণ 'আযটালাণ্টা ইন ক্যালিডন*-এ, এবং রবার্ট ব্রিজেস 
প্রমেথিউস দি ফায়ার গিভার+-এ প্রাচীন গ্রীক নাটকের ধারা অন্থসরণ 

করেছেন । “মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল*-এও ক্ল্যাসিকাল স্থ্র । 
আমরা পূর্বেই বলেছি, সফোক্লিসের 'ইডিপাস আযাট কলোনাস”-এ 

ইডিপাসের মৃত্যু এবং যীন্তর আত্মদান এলিয়টকে প্রভাবিত করেছে। তার! 
দুজনেই শহীদ ৷ দুজনের মৃত্যুতেই জগৎ উদ্ব,দ্ধ হয়েছে। 

নাটকটির বিষয়বস্ত একটিই । বেকেটের 1208::5:007) নাটকের একটি 
মাত্র ঘটনা । ঘটনা, স্থান এবং কালের এঁক্য সুুভাবে প্রতিপালিত। গ্রীক 
নাটকের অনুরূপ কোরাসের প্রয়োগ । বরং এখানে কোরাস অনেক বেশী 

সক্রিয়। কোরাস নাটকের অগ্ততম কুশীলব। 

গ্রীক নাটকে [ব579515, অর্থাৎ প্রতি বা ঈশ্বরের প্রতিশোধের খেল! । 
পাপের ফল ভোগ করতেই হবে। ভাগ্যের অমোধ বিধান মানতেই হবে। 
বেকেটের পাপ ছিল না। কিন্তু তবুও ভাগ্য তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্ত 
গ্রীক নাট্যকারদের মতে। এলিয়ট ভাগ্যকে অতটণ মানেন নি। তিনি খাটি 
খৃষ্টান । তাই ভাগ্োর সঙ্গে খু ধর্মের সমন্বয় করেছেন। 



একাদশ পরিচ্ছেষ 

দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন 
এলিয়ট ছুটী পুর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি লিখেছেন । “মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল 

ধর্মাআক নাটক। “দি ফ্যামিনি রিইউনিয়ন” বর্তমান যুগের সমস্তা ও মনো- 
গ্তত্বঘূলক ট্র্যাজেডি । কিন্তু এখানেও ইসকাইলাসের “অরিষ্টিয়া'র সঙ্গে প্রচুর 
সাদৃশ্য । এ সন্বদ্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। 

ইংল্যাণ্ডের উইশ.উড নামক এক অভিজাত পল্লীতে মন্চেন্লি (1401001)- 
9786) ) পরিবারের সকলে উপস্থিত হয়েছেন । লেডি মন্চেন্সির জন্মদিন । 

তাছাড়া তার বড় ছেলে হ্যারি লর্ড মন্চেন্পি আটবছর বাদে ফিরে আসছেন । 

কিন্ত এই পারিবারিক মিলন নিতাস্ত স্থখের নয়। কতদিন বাদে সকলের 

সঙ্গে দেখা । কিন্তু মনে কোথাও চিড় লেগেছে । প্রীতির সম্পর্ক নেই। 

স্বামীস্ত্রীদের মধ্যে নিত্য ছন্ব। হ্যারির মনে অশাস্ত। এতদিনের অনুপস্থিতির 
পর সে এসে সেই দিনই চলে গেল। বৃদ্ধা মা অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন । 
স্বপ্ন ভঙ্গের পর তার মৃত্যু হোল। এই হোল আধুনিক জীবনের ছবি, যেখানে 
জৌলুষ আছে, আড়ম্বর আছে, কিন্তু হৃদয়ের একান্ত অভাব। নাটকের এইটাই 
কিন্তু সব কথা নয়। হারির অন্তদ্বন্ব, তার গভীর বেদনা নাটকটির মূল 
বিষয়বস্ত। 

বেকেট যেমন ইডিপাস এবং যীশু থুষ্টের সঙ্গে তুলনীয়, ঠিক তেমনি হরি 

গ্রীক নারক অবিষ্টিসের সঙ্গে তুলনীয় । পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে 

হবে উত্তরন্থরীকে। অরিষ্টিসের পূর্বপুরুষ পেলপ.সের ছুটী পুত্র_ ত্যাট্রিয়াস 
এবং থাইয়েিস | আ্যাট্রিয্াসের স্ত্রীকে থাইয়েটিস প্রলুব্ধ করে। প্রতিশোধের 
উদ্দেশ্যে আট্রিয়াস থাইয়েট্টিসের সন্তানদের মাংস রান্না করে বাবাকে 

খাওয়াল। থাইয়েট্টিস এর প্রতিশোধ নিতে পারেনি ৷ প্রতিশোধ নিল তার 
ছেলে এজিস্বাস আর্রিয়াসের ছেলে আযগামেমননের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত 

হুল। আযাগামেমননের স্ত্রী ক্লাইটেমনেষ্টা স্বামীকে হত্যা করে। তাদেরই 
সম্তান অরিষিস। সে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের জন্য মাকে হত্যা করে। 

বাইবেলেও আমাদের পূর্বপুরুষ আযাডাম এবং ইভের পাপের জন্যে বংশ- 
পরম্পরায় সকলকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। 



দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন ১৪৩ 

“দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন”-এর নায়ক হ্যারির বাবা সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে 
হত্যা করতে চেয়েছিল । তার মনে স্ত্রীর ভগিনীর প্রতি লালসা! ছিল। সেই 
ভগিনীই তার দিদিকে ভ্মীপতির হাত থেকে রক্ষা করে। মাতৃগর্ভস্ত সস্তানের 

নাম হ্যারি। তাই তারও নিজের স্ত্রীর গ্রতিও বিদ্বেষ । তার ধারণা? সে 
'তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে । 

অরিষ্টিস পূর্বপুরুষের পাপ থেকে তার পরিবারকে মুক্ত করেছে । যীন্ত 

তার রক্ত দিয়ে মানবজাতিকে মুক্ত করেছেন । হ্যারি তাদেরই উত্তরস্থ্রী ৷ 
সে দুঃখের হোমানলে দগ্ধ হয়ে শুধু নিজেকেই পবিত্র করছেনা । সে অভিশ 

পরিবারের ক্লেদ আর গ্লানি অপসারণ করছে । লেডী মন্চেন্সি চেয়েছিলেন, 

অতীতকে ভুলে যেতে। কিন্তু অতীত, বর্তমান, আর ভবিষৎ একই স্বাত্রে 
গাথা। 

হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে, 
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে । 

কালপ্রবাহ বয়ে চলেছে । কিস্তু তার মৃত্যু হয়নি, হয় ন1। 

নাটকটির কাহিনীর বূপরেখ। থেকে সমস্তাগুলি আরও সুষ্ঠভাবে প্রকট 

হবে। 

লেডি মন.চেন.পির গ্রামের বাড়ীতে যবনিকা উত্তোলন । আজকে তার 

জন্মদিন ৷ তাঁর দেবর চার্লস এবং জেরান্ড এসেছে । তার তিন ভগ্নী আইভি, 
ভাইওলেট, এবং আগাথাও উপস্থিত । তিন ছেলে হ্যারি, আর্থার এবং জোন.স 
এলেই পারিবারিক পুণমিলন সার্থক হবে। 

চারদিকে শীতের হিমেল হাওয়া । লেডি মন.চেনসির ঠাগ্ডাটা ভালে। 
লাগছে না। আগাথ! বললে, তুমি বুড়ো৷ হয়েছ। তাই ঠাণ্ডা বেশী লাগছে। 
আইভি বললে, দিদি, তুমি একবার ফ্রান্স বা ইটালীতে ঘুরে এস। 
ভাইওলেটের ভিন্ন মত। জেরান্ডের মত, লগ্ডনে চাকরবাকর নিয়ে থাকাই 
ভালো। 

বাড়ীতে আর একজন এসেছে। নাম তার মেরী। একদা লেডি 

মনচেন.সির ইচ্ছে ছিল হ্যারির সঙ্গে মেরীর বিয়ে দেবেন। তার আশা 

পুরণ হয়নি। হারি অন্য এক মেয়েকে বিয়ে করেছিল। সে স্ত্রীও নেই। 
লেডি মন.চেন,সির ইচ্ছে, মেরীর সঙ্গে এবার যদি বিয়ে দেয়া যায়। হ্যারির 
স্ত্রী অসামাজিক জীব। সে বাড়ীর সঙ্ষে সম্পর্ক রাখতে চাইত না। হ্যারিকে 
উন্ধার মতো! সার ইয়োরোপে নাচিয়ে বেড়িয়েছে। একদিন জাহাজে করে 



১৪৪ টি, এস, এলিয়ট 

যেতে যেতে মদের ধোরে সে সমূজ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মৃতদেহের খোজ 
পাওয়া যায়নি । মা চান না, অতীতের কথা আলোচনা করে ছেলেকে কট 

দিতে। আগাথ1 অবশ্য বললে, অতীতকে মুছে ফেল! যায় না। তবে 
অন্ান্ত সকলেই ঠিক করলে, হ্যারিকে অতীতের কথা কিছুই বল! হবে না। 
নতুন করে আবার সব ব্যবস্থা করতে হবে। 

আইভি, ভাইওলেট, চার্লস আর জেরান্ডের মন এক অশুভ আতঙ্কে ভরে; 
উঠেছে। এ বাড়ীতে স্থখ নেই, শাস্তি নেই। 

হ্যারি এতদিন বাদে এল। কিন্ত তার মুখে হাসি নেই। তার চোখে 
মৃথে বিভীষিকার চিহ্ছ। মনে হয় মাতৃহত্যার পর অরিষ্টিসকে যেমন 

“ফিউরিস*র1 ( 88195 ) তাড়া করেছিল, ঠিক তেমনি কোনে] অদৃশ্য শক্তি 
তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সে সবাইকে জিগ্যেন করলে, তার কী কাউকে 
দেখতে পাচ্ছে। 

মা বললেন, ও সব কিছু নয়। মনের ভুল। স্নান করে খাওয়া দাওয়া 
কর। সব ঠিক হয়ে যাবে। কাকা আর কাকীমা আর মাসীমার] বললে, 
তুমি বাড়ীর বড় ছেলে। এতদিন বাদে ফিরে এসেছ । এবার সব বুঝে. 
নাও। 

সকলে বুঝল, সেই হ্যারি আর নেই। হ্যারি বোঝাতে চাইল জীবন 
তার কাছে কী ছুরিসহ ! সে নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন । সবই তার হারিয়ে গেছে। 

একদিন রাঝ্রে আটলান্টিক সাগরে সে তার স্ত্রীকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। সে 

বোধ হয় ন্বপ্রের ধোরে হত্যা. করেছে । 
কাক! কাকীমা! আর মাসীমার! বুঝলে, এসবই উত্তেজিত উত্তপ মস্তিষ্কের 

কল্পনা । তারা প্রবোধ দিতে চাইল । কিন্তু হ্যারির বিবেক তাকে দিবারাত্রি 

কষাঘাত করে চলেছে । “ফিউরিস” তাকে এক মুহুর্তের জন্তে বিশ্রাম দিচ্ছেন। ।. 
আগাথা ছাড়! কেউ হ্যারিকে বুঝতে পারে না । 

হারিকে সুস্থ করে তোল! প্রয়োজন। তাই পারিবারিক চিকিৎসক 
ওয়ারবার্টনকেও নিমস্্ন করা হল। হরির ভৃত্য ডাউনিংকে এ ব্যাপারে 

জিজাপাবাদ কর] হবে এ প্রস্তাবও কেউ করল। কিন্তু তাতে অনেকরই 
আপতি। চার্লস কিন্ত পরীক্ষা স্থুক করে দিল । ভাউনিং বললে, হারির স্ত্রীর 
আত্মহত্যার প্রবণত। ছিল। সেই নিদারুণ রাতে হারিকে বড় উত্তেজিত. 
মনে হয়েছিল। তাকে একা জলের ধারে রেলিংয়ের কাছে অনেকক্ষণ 
দাড়াতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এতে কিছুই বোঝা গেল না। 
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যায়ের যনে বড় অশান্তি। হারি এই রকম। আর অন্ত ছেলে ছুটাও 

এল না । ৃ | 
দ্বিতীয় দৃষ্তে মেরী আগাথার সন্ধে কথ! বলছে। মেব্ীর সঙ্গে হ্যারির 

একবার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল । সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে আবার নতুন করে 
বিষের কনে সাজতে সে চায়না । আগাথ] তাকে একটু অপেক্ষা করতে 
অনুরোধ করল । ৃ 

হ্যারি আর মেরী নিভৃতে কিছুক্ষণ কথ! বলল । একসময়ে তারা এই 
বাড়ীতে একই সঙ্গে থাকত। কিন্ত তার কোনোদিন স্থখী হয়নি। মা 
তাদের সখী হতে দেয়নি । তার্দের অতীতেও কোনে। আশা ছিল না, এখনও, 

নেই। হ্যারির মনে অশাস্তির জ্বালা । কিন্তু তবুও মেরীর সঙ্গ ভালোই 
লাগল। কিন্তু ফিউরিস” তার পিছনে এসে গেছে। ক্ষণিকের আনন্দের 

রেশটুকু নিশ্চিহু হয়ে মুছে গেল । মেরী কিন্ত এসব কিছুই বুঝল ন1। 
তৃতীয় দৃশ্তে নৈশভোজের জন্তে প্রস্ততি । ডঃ ওয়ারবার্টন এসে গেছেন । 

কিন্ত চারদিকে একটা অস্তভ চিহ্ু দেখা গেল । আগাথ। প্রার্থন। জানাল, সব 

যেন সঙ্গল হয়। 

ছ্িতীয় পর্বের প্রথম দৃশ্তে হ্যারি এবং ওয়ারবার্টনকে লাইব্রেরীতে দেখ! 
গেল। ওয়ারবার্টন হ্যারির কথ! না তুলে তার মার কথ! তুললেন । হ্যারি 

কিন্ত সরাসরি তার বাবার কথ! জিগ্যেস করল। ওয়ারবার্টন তো তাদের 

চিকিৎসক নন, তাদের বহুদিনের বন্ধু। বাবাকে সে কোনে। দিন দেখেছে 

বলে মনে করতে পারে না। এটুকু সে জানে, বাব। আর মাতে কোনোদিন 
বনিবনা! হয়নি ।- বিদেশে বাবা মারা যান। তার মৃত্যু সংবাদ পৌছতে ম! 
ও ষাসীরা! বেশ খুশীই হয়েছিল। সে ওয়ারবার্টনকে প্রশ্ন করল, আমাকে কী 
বাবার মতে। দেখতে? ওয়ারবার্টন বললেন, তোমাদের চেহারায় দারুণ মিল । 

কিন্ত তোমার বাবা সন্ধে অন্ত কিছু বলতে পারব না । 

ওয়ারবার্টন তারপর বললেন, তোমার মা যে নির্দারুণ অন্থস্থ, তা বোধ 

হয় তুমি জান না। মনের শক্তি দিয়েই তিনি টিকে আছেন । তোমার 
ছুটী-ভাই অপদার্থ। তুমি তোমার মায়ের ইচ্ছান্ছসারে চললেই তিনি হয়তে। 
এ যাত্রা বেচে যাবেন। | 

এমন সময় সংবাদ এল, একজন পুলিশ সার্জেন্ট হাতির পঙ্গে দেখ। করতে 

চার়। সে এসে ভন্রতার খাতিরে প্রশ্থ করল, “লেডিশ্রিপ” কেমন আছেন ? 
হ্যারি মার সন্বদ্ধেই প্রশ্ঝ। কিন্তু হ্যান্সি মনে করল, তার ম্বত স্বীর সম্বন্ধে 

3৩ 
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খোঁজখবর নিতে -এসেছে। হয়তো বা ওকে গ্রেপ্তার করবে। ওয় আতহ 
দেখে সার্জেন্ট অবাক। তারপর সে বললে, আমি এসেছি অন্ত কাজে । 
আপনার ভাই জন কুয়াশার যধ্যে বেপরোয়। ভাবে গাড়ী চালিয়ে আসছিল। 
এমন সময়ে একট! লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগায় জন অজ্ঞান হন্নে ঘায়। 

মায়ের প্রাণ । তিনি তক্ষৃণি ছেলের কাছে যেতে চাইলেন। ওয়ারবার্টন 
বললেন, আপনি অনুস্থ । যাবেন না। হ্যারি শ্বভাবতই সবার সম্বন্ধে নিম্পৃহ। 
কিন্তু সবত্বে মাকে সে শোবার ধরে নিয়ে গেল। 

- বাড়ীর অন্তান্ত সকলে বললে, জনের আঘাত তে। এমন কিছু মান্লাত্মক 
নয়। তাই সবাই মিলে সেখানে ভীড় না করে লেডি মন্চেনসীর জন্মদিন 
পালন করবে। 

আগাথা বললেন, হ্যারি আর তার মার একটু বোঝাপড়া দরকার । 
"তাদের সঙ্গে অন্যের কথাবার্তা এখন ন] বলাই ভালো। 

হ্যারি মাকে শুইয়ে ফিরে এল। তারপর বললে, মাকে বেশ শাস্ত মনে 
হোল। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন । ভূত্য এসে খবর দিল, আর্থার আইভিকে 
ফোন করেছে । আইভি চলে যেতে আগাথ। হ্যারিকে বললেন, তুমি নিজের 
ছুঃখকে এত বড় করে দেখোন।। 

হ্যারি উত্তর দিলে, আমার শরীর ঠিক আছে। কিন্তু মনে বড় চঞ্চলতা। ৷ 
আইভি এসে খবর দিল, আর্থারেরও আ্যাক্ষিভেন্ট হয়েছে । মাতাল হয়ে গাড়ী 
চালাচ্ছিল। কাল আসবে । মাকে এ খবর দেয়! চলবেন । সকলেই বুঝলে। 
মানুষ ভাগ্যের হাতের পুতুল। 

ছিতীয় দৃশ্ে আগাথ। হ্যারির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাকে 
খানিকটা শাস্তি দিতে পারলেন । আগাথ। যেন হ্যারির নিঃসঙ্গ জীবনের 
সা্ী। কোথাও তার শাস্তি সেই, মুক্তি নেই। ফিউরিস তাকে সর্বদা তাড়া 
করে বেড়াচ্ছে। তার স্ত্রীর মৃত্যুর অনেক পূর্ব থেকেই তার অশান্তিয় সুরু । 
শৈশবেই তার জীবনের ট্রাজেডির হ্থক। তাই সে আগাথাকে অন্রোধ করল 
তার বাবার কথা, তার শৈশবের কথা বলবার জন্যে । 
 আগাথ! বললেন, আমি নিজে যে খুব শক্তিশালী তা নয়। লোকে যনে 

করে আমি একটা কলেজের প্রিব্িপাল | ন! জানি কতশক্তিরই না অধিকারী ।. 
আদলে আমি নিজেও দুর্বল নারী । তোমার বাবা ও যা কোনোদিন 
পরস্পরকে ভালে। বাগতে" পায্েননি। তোমার বাবা আমাকে ভালো, 
বেঁসেছিলেন । যাতে আমাকে বিয়ে করতে পারেন, তাই-তিনি তোমার মাকে 
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দহত্যা করতে চেয়েছিলেন । আমি তোমাকে পেটে ধরিনি | .কিন্ত আসলে 

আমিই তোমার মা । কারণ তোমার জন্মের মুহূর্তে তোষার বাব! প্রতিনিয়ত 

আমাকেই কামনা করেছিলেন । তোমার বাবার পূর্বপুক্ুষদেরও সমভবত 

“এমনি জলম্ত উদগ্র কাষনা ছিল । তাই তোমাকে সকলের পাপের প্রাযশ্চিত 
'করে পরিবারকে শনির দৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে হবে। 
হ্যারির যেন দিব্যৃষ্টি হল । সে বুঝলে, কেন তার এই ছুঃখ। আগাথার 

নির্দেশে সে চলে যাবে। হঠাৎ ফিউরিশ-এর আবির্ভাব । কিন্কু এবার হ্যারির 

'আর ভয় হল না। সে এখন থেকে পালাবে না। সেই বরং ফিউরিশকে 
'অন্ুসরণ করবে । ফিউরিশ এবার 'অরিষ্টিস* নাটকের “ইউসেনাই ডিস,১ অর্থাৎ 
করুণার অবতার হয়ে দেখ! দেবে। 
ইতিমধ্যে মা এসে উপস্থিত । হ্যারি বললে, আমি আমার ভবিষ্তাৎ কর্মপন্থা 

কী জানিনা । কিন্তু আমাকে এখান থেকে চলে যেতেই হবে। নাই বা আমি 
'ফ্ইলাম । জন সব দেখাশোনা করবে। 

তৃতীয় দৃশ্যে ম। ও মাসীমার বিরোধ । মা! সুস্পষ্ট ভাবে বললেন, তুমি জিশ 
বছর পূর্বে আমার স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়েছিলে ৷ এবার ছেলেটিকেও নিলে । 
'প্রেম আমাদের ছিল না। তবুও বারেবারে কামার্ত একটা মানুষের লালসার 
কাছে নিজেকে অ্পে দিয়ে তিনটি ছেলের মা হলাম। তার কারণ এই 
'পরিবারের ধারা যাতে কুদ্ধ ন। হয়, সেই ছিল আমার একমাত্র কামনা! । তুমি 
'জান, হ্যারির উপর আমার কতখানি আশ ভরস]1 ৷ কিন্ত সেই হ্যারিকে তুমি 
সরিয়ে দিলে । 

মেরী এসে জিজ্ঞেম করল, ৪7775 আগাথাকে দেখিয়ে 

'মায়ের সম্পষ্ট উত্তর, এ মেয়ে লোকটিকে শতধোও। ও জানে । 

আগাথ। কিন্ত শাস্ত সমাহিত । তিনি বললেন, আমি জানিনা । তবে 
এটা ঠিক যে, এ পৃথিবীতে য! কিছু দুর্বোধা তার জট একমাজ ঈশ্বর খুলে 

দিতে পারেন । 

আগাথ। জানেন, মেরী .হ্যারিকে ভালোবাসে । তাই তাকে দূরে পাঠাতে 
তার মন সায় দেয়না। অবুও তিনি আশ্বাসের স্থরে বললেন, হ্যারি এমন 
'অগতের পথিক যেখানে সবাই যেতে পারে না। এতদিন হ্যারি ছিল বন্দী। 

এবার সে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করবে। মেরী বুঝল। তাই সে আগাথাকে 
অনুরোধ করল, আমাকেও সেই মুক্তির উপাঁয় বলে দাও । 

মা! বুঝলেন, তিনি একেবারে ফুিয়ে- গেছেন । তার কথা আর কেউ: 
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শুনবে না। জেরাম্ড ও ভায়োলেটকে তার শোবার ঘরে নিয়ে যেতে বললেন ॥, 
এই তার লেষশয্যা। 

আগাথা! আর মেরী জন্যদিনের অনুষ্ঠান পালন করে যেতে লাগলেন ।. 
প্রতিটি বছরের প্রতীক মোমবাতি গুলো তাঁরা নিভিয়ে দিতে লাগলেন। 
তার! আশা করলেন, পরিবারের অভিশাপ নিশ্চয়ই কেটে যাবে। 

হ্যান্সি কোথায় গেল, কেন গেল, এ প্রশ্নের উত্তর মিলবেনা । তবে কল্পন!. 
কর! যায়, সে মাকে ছেড়ে ক্ুত্র গণ্ডী ছেড়ে ঈশ্বরের কাছে গৌছল। 

হ্যারির চরিত্র 30:06: হ্যামলেটের সঙ্গে তাকে তুলন! করা যায় । 
এই বিরাট পৃথিবীতে সে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ । আবার তাকে গ্রীক ট্র্যাজেডির 
নায়ক অরিষ্টিসের সঙ্গেও তুলন| করা যায়। সর্বদাই সে আতঙ্কের ঘোরের 
মধ্যে রয়েছে। ফিউরিস তাকে তাড়1 করে বেড়াচ্ছে। অরিষ্টিসকে দেবতা 
আাপলে! পথ দেখিয়েছেন । হ্যারিকে পথ দেখিয়েছেন তার মাসীমা আগাথা। 
অধিকাংশ মান্যই “]08161181, 1166191-00877060 910 ড£910171989.৮ 

অগাথার অন্তর্পুতি ছিল। তাই তিনি হ্যারির মনের গভীরের কাটাটি দেখতে 
পেয়েছিলেন । সে বুঝতে পারল, পাপ তার একার নয়। বহু যুগের সঞ্চিত পাপ 
বংশ পরম্পরায় তার কাছে পুভ্তীভৃত হয়ে এসেছে। সেই পাপের বোঝ! তাকে 
পাগল করে দিচ্ছিল । সে হয়তো তার স্ত্রীকে হত্যা করেনি । তার বাবাও. 
মাকে হত্যা করেনি। কিন্তু উভয়েই হত্যা করতে চেয়েছিল। এই হত্যার. 
ইচ্ছাটাই তো মন্ত বড় পাপ। সেই পাপ তাকে ধুয়ে মূছে যেতে হবে। 

মেরী তার জন্মে বছরের পর বছর অপেক্ষ। করে আছে। হয়তো! তার 
গৃহদীপ আবার জলে উঠতে পারত। সংসারের কোলাহলে হয়তো! সে তার 
অন্তরের তর্জন গর্জন ক্ষণিকের জন্তে ভুলে যেতে পারত । কিন্তু তাতে তার. 
বিশেষ লাভ হত না। অন্তরের ছুঃসহ নিঃসঙ্গতা তাকে এক মূহর্তও শাস্তি 
দিত না। মেরী দেহ সর্বস্ব) হ্যারী হৃদয় সর্বস্ব । ভুজনের মিল হোত না। 
তাছাড়া ব্যক্তিগত হুখ স্থাচ্ছন্দ্যই তো] বড় কথা নয়। সমগ্র পরিবারের পাপ 
তাকে মুছে দিতে হবে। তাই সুখ শান্তির আশ! জলাঞলি দিয়ে সে শহীদ 
হয়ে গেল। 

হ্যারির সামনে ছুটি পথ খোল! ছিল। নু স্বাচ্ছন্দ্যের পথ, আর নিজের 
জীবন বিসর্জন দিয়ে পরিবারের পাপমুক্তি। হ্যারি ছবিতীয় পথটিই শ্রেয়ের পচ 
বলে মনে করেছিল। ইতিহাসে হয়তো হ্যাপির নাম লেখা থাকবে না । কিন্ত- 
সেও তে! একদিক থেকে যীশুর সমগোত্রীয় । 
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লেডি মন.চেনসির নাম জ্যামি। তার সঙ্গে লরেব্দের 19075 276 
£:০৮97$-এর মায়ের তুলনা কর। চলে। স্বামীর গ্রেষে ব্যর্থ হয়ে তিনি তার 
সন্তানদের বিশেষ করে বড় ছেলেকে আকড়ে ধরতে চাইলেন । তার একটি 
মাত্র উচ্চাভিলাষ ঃ 

1 1066 %/181)/0900 ৪116 ' 

['9 19৩ 0১৩ 8971158115৩, 0০ 16৩ 010610, 108০1507, 

[০ 1560 106 81156, 890 ] 119 00 1099) (11910, 

"স্বামীর সঙ্গ তার কাছে বিভীষিকা । তাই অতীতকে মুছে ফেলে ভবিষ্ততের 
সোনালী ইমারৎ গড়তে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু পারলেন না। মেরীর সঙ্গে 

হ্যারির বিয়ে দেবেন এই তীর স্বপ্ন । শ্বামীর কাছে তিনি সম্ভতামের লোভে 

যেতেন। ভালোবাসার পুর্ণ সমাধি যেখানে হয়ে গেছে সেখানে কত অপমান 
তাকে ভোগ করতে হয়েছিল। 

179 01 0135 00170111980] 
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তিনি তার বোন আগাথাকে যেমন ঈর্ধা করতেন, আবার তাকে ভালোও 
বাসতেন। তার বুদ্ধি, তার বিচার শক্তির উপর তার অগাধ বিশ্বাস। কিন্ত 
'তিনি ভুলতে পারেন না, আগাথাই তীর ্বামী আর পুত্রকে তার কাছ থেকে 
সহজেই ছিনিয়ে নিয়েছেন । 

আগাথ। আযামির শ্বামীর কাছ থেকে ভালোবাস! পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু 
'তবুও তিনি বার্ধ। কিন্তু তা নিয়ে তিনি হা-ছুতাশ করেন নি। তিনি 
হ্যারিকে গর্ভে ধারণ করেন নি সত্য। কিন্তু তবুও তিনি তারই ম1। 

আগাথা হ্যারিকে মাতৃ ন্েহেই অভিষিক্ত করেন নি। তাকে অন্ধকারের 

'মাঝে পথ দেখিয়েছেন ৷ তিনি হ্যারির গুরু । মার ভালোবাসায় ছিল স্বার্থের 
স্পর্শ । আগাখার ভালোবাস! ছিল নিঃস্বার্থ । . তিনিই হ্যারির আধ্যাত্মিক 

দৃষ্টির উন্মেষ করেছেন। হ্যার্ির মা চেয়েছেন, ছেলেকে ধূলিমলিন পৃথিবীতে 
আটকে রাখতে । আগাথা চেয়েছেন, তাকে নন্দন লোকে উন্নীত করতে। 

আগাথা ভার সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, আযামি কত 
স্হুঃধী, যেকীর কত কষ্ট। মেনীকে তিনিই বুঝিয়েছিলেন হ্যারির কল্যাণের 

ব্জন্যেই_ তাকে চলে যেতে হবে। 
সাধারণের মধ্যে থেকেও আগাঁথ। অসাধারণ । তীর আধ্যাত্মিকতা 
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অনুষ্ঠানের বন্ত ময় । তাতীর স্তরের সামগ্রী। তার চিত্ের শাস্তি । নিবাক্ 
নিষম্প দীপশিখার মতো! তা! অক্ষয় হয়ে রয়েছে । তার কের নিস্ছত বাশী" 
সকলকে উদ্ধ,দ্ধ করে তুলছে £ 

[106 10001 81781] 06 0101080665৫ 

4100 005 91001050188 580:2181)%, 

“দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন” নাটকে কয়েকটা সমস্তা আছে। প্রথম সমস্থ 

--কোরাস। এলিয়ট গ্রীক নাটকের মতোই কোরাসের প্রবর্তন করেছেন । 
কিন্ত তার চেয়ে কিছু বেশী করেছেন । গ্রীক নাটকে কোরাস কুশীলবদের 
কেউ নয়। তার! নিরাসক্ত । কখনও কখনও নায়কের পক্ষ সমর্থন করেছে 

সত্য, কিন্তু তবুও তারা বিচ্ছিন্ন । এলিয়টের নাটকে কোরাঁস কুশীলব । তারা 
হ্যারির কাকা, কাকীমা আর মাসীমা-_চার্লল জেরান্ড। আইভি আর" 
ভায়োলেট। এরা সকলেই ধূলিমলিন পৃথিবীর জীব। আধ্যাত্মিকতা! তাদের- 
্বপ্পের বস্ত। তাই হ্যারির অন্তৃষ্টি যখন খুলে যাচ্ছে, তখন তারা বিচ্ছিন্ন। 
তার! হ্যারিকে বুঝতে পারে না, বুঝতে চেষ্টাও করে না। তখন তারা” 
আতঙ্ষিত। 

আর একটি সমস্যা “ফিউরিস' সম্পর্কিত । এলিয়ট মনে প্রাণে ক্যাসিকাল-. 

পন্থী। তাই প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গে তার নাড়ীর টান। তিনি আধুনিক 
মনন্তাত্বিক নাটক লিখতে গিয়ে প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়ক অরিষ্টিসকে 
নিয়ে এসেছেন । এলিয়ট 95791 বা! 8:01760081 09661 ব! প্রতীকে 

বিশ্বাসী । তিনি জানেন ০০116006 01100201008 এর সুলতত্ব। তাই- 

তিনি আধুনিকতার সঙ্গে প্রাচীনকালের যোগন্থত্র খুঁজে পেয়েছেন। এলিয়ট" 
কুমারী ওয়েষ্টন এবং ফ্রেজারের পুরাণ কাহিনী পুঙ্থাুপুঙ্খভাবে পড়েছিলেন । 

পূর্বপুরুষের পাপের জন্তে অরিষ্টিসকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। অরিষ্টিস 

পতিহস্তা ম] ক্লাইটেমনেষ্্রাকে হত্যা করেছে । কিন্তু “ফিউরিস" বা! প্রতিহিংসার 
প্রতিমৃত্িরা তাকে কুকুরের মতো তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কোথাও তার শাস্তি- 
নেই, বিশ্রাম সেই। তারপর প্যালাস আযাথেনি আর আ্যারিওপেগাসের- 
বিচারক মণ্ডলী তাকে উদ্ধার করল। যার] ছিল হিংসায় উন্মত্ত, তার] প্রেম 

আর করুণার যৃত্তি হল। “ফিউরিসের? রূপান্তর হোল “ইউমেনাইডিস'-এ। 
এলিয়ট কিন্তু প্রাচীন কাহিনীর কিছুটা! রদবদল করেছেন । আ্যান্িয়াসের, 

পাপের জন্তে বংশের অন্যান্তদের শান্তি ভোগ করতে হয়েছে। মনচেন,সি . 

পরিবারের পূর্বপুরুষের পাপের জন্যে বংশ পরম্পরায় মাশুল দিতে হয়েছে।' 
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'অরিষ্টিসের ম! তায় বাবাকে হত্যা করেছে। হ্যারির বাবা মাকে ন্ত্যা 

করতে চেয়েছে । 

অরিষ্টিসকে “ফিউদ্লিঘ* তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। হ্যারিকেও “ফিউর্লিস' জাড়া 
করেছে। অদ্নিষ্টিস তার যাকে হত্যা করেছে। হ্যারিও.তো৷ পরোক্ষভাবে 

অন্তত ভার মায়ের মৃতার জন্তে দায়ী। তার ম! চেয়েছিলেন, মেরীকে সে 
বিয়ে করে তুখে স্থাঙ্ছন্দে থাকুক, বংশের ধার! অন্গুগ্র থাক। হ্যারি জানত, 

তাতে ফল শুভ হত না। পরিবারের, বু বছরের অভিশাপ তাকে ধুয়ে মুছে 

যেতে হযে। অরিষ্টিসকে রক্ষা করেছেন আপলে, আাথেনি, আর আযারিও- 

প্যাঙগাসের 'বিচায়ক মগলী। হ্যারিকে রক্ষা করলেন আগাথা, বিনি একাধারে 
তার মা আর গুরু। 

মান্য চিন্মদিনই নিঃসঙ্গ । সবার মাঝে মানুষ 'একটি বিচ্ছিন্ন হবীপ | ম্যাথু- 
আরন্ড বলেছিলেন, *ড/6 05015] 251111905 1155 810116”, এলিয়ট বলেন, 

সবাই নয়, কেউ কেউ বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ । যারা জড়জগতের মাছুষ, যারা 

পার্থিব আর জৈব আকর্ণকে অতিক্রম করতে পারে না, তার! কিন্তু নিঃসঙ্গ 

নয়। লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি ক্ষুদ্র ভয় অংশ ভাগ-_-এই নিয়েই তার! 
স্থখী । কিন্তু স্থখতো৷ অত সহজলভ্য নয়। সখ অন্তরের বস্ত। তাই আধ্যাত্মিক 
ৃষ্টি__সম্পন্ন সৃউমেয় সংখ্যক মানুষ পৃথিবীতে থেকেও অন্ত লোকের । হ্যারি 
নিঃসঙ্গ । আগাথা নিঃসঙ্গ । কারণ অস্তরের প্রদীপ তাদের প্রজলিত। কিন্তু 

মেরী অতি সাধারণ রমণী ৷ তবৃও সে নিঃসঙ্ত ৷ 
হ্যারি চিরদিন ছুঃস্থ নিঃসঙ্গতা ভোগ করেছে তার পিছনে অদৃষ্ঠ শক্রর 

দল। কিন্তু কাউকে সে বোঝাতে পাচ্ছে না তার গোপন যন্ত্রণার কথা। 

একমাত্র আগাথা তাকে বুঝেছিলেন। কিন্তু তারা কী পরস্পরের সঙ্গে কথা- 
বার্তা বলতে পেরেছেন? সম্ভবত পারেন নি । কারণ মানুষের ভাষ! সব কিছু 
প্রকাশ করতে পারে না। 

এলিয়ট আযাংলে। ক্যাথলিক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি । তাই পাপবোধ তার 

প্রবল। "শ্বস্ত বিশ্বে, অমৃতস্য পুত্রাঃ এমন কথা তীর মুখে উচ্চারিত হয়নি । 
ভাগবত গীতার কর্মযোগ, অনাসক্ভি, নিষ্ভাম কর্ম নিঃসন্দেহে তাকে প্রভাবিত 
করেছে । কিন্তু খু্ধর্মের পাপবোধকে তিনি কখনই অতিক্রম করতে 
পারেন নি। 

হ্যারি পাপবোধেয় ছারা আচ্ছন্ন । একদা! সে তার হ্রীকে সমুত্রের জলে 
ফেলে দিয়েছে বলে তার বিশ্বাস। আসলে তার স্ত্রী নিজেই আত্মহত্যা! 
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করেছিল। হ্যারির বাব! তার স্ত্রীকে হত্যা! করতে চেয়েছিল। স্ত্রীকে হত্যা 
করবার প্রবণতা একটা পারিবারিক অভিশাপ । হ্থুতরাং এই পাপের প্রারশ্চিনত 
করতেই হবে। হ্যাপি এই পাপ সম্বন্ধে এতই সচেতন যে আরিষউিসের মতো 
কল্পনা করে যে, প্রতিহিংসার প্রতিসৃত্তিরা তাকে তাড়া করেছে । আসলে 
এই সব তার বিবেকের দংশন | ম্যাকবেধ নাটকের ডাইনীর। ম্যাকবেখের 

পাপচিস্তার প্রতীক । 

হ্যারি যদি মেরীকে বিয়ে করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করবার চেষ্টা 
করত, তাহলে প্রতিহিংসার প্রতিষৃতির! তাকে ছাড়ত না। কিন্ত আগাথার 
সংস্পর্শে এসে বখন তার মনের দরজ। খুলে গেল, তখন প্রতিহিংসা করুপার 
রূপ পরিগ্রহ করল। পাপের পক্ক থেকে প্রেমের শতদল ফুটে উঠল । 

এই নাটকটিতে আরও সমস্যার অবতারণা! কর! হয়েছে৷ এলিয়ট অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝখানে কোনে ব্যবধানের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন ন1। 

তার 'ফোর কোয়ার্টেটুল” এই বিশ্বাসের জল্ত শ্বাক্ষর ৷ আমি লেডি মন্চেনসি 

অতীতে অনেক দুঃখ আর অপমান সহ্য করেছেন । স্বামী তাকে ভালো- 
বাসেননি । তিনিও তাকে ভালোবাসেননি । সেই অতীতকে তিনি ভুলতে 
চেয়েছেনে বর্তমান আর ভবিষ্যতের সোনালী অবগুঠনে । 

হ্যারির জীবনের ওপর একটা ঝড় বয়েগেছে। অশান্ত বিস্ৃ্ধ আত্মা 
কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না।-. একটি কালো রাত্রির বিভীষিক! তার 
সমস্ত জীবনের আলোককে তমিশ্রায় পরিণত করেছে। অথচ তার ম! কত 

সহজে তার ছেলের জীবন থেকে অতীতকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল । তিনি 
বাড়ীর সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কেউ যেন ভুলেও হ্যারির অতীতের 
কথা উল্লেখ না করে। এতে কিছুই লাভ হয়নি । অতীতট! বর্তমানের মতো! 

প্রকট হয়ে রইল । 



বাণ পরিচ্ছেদ 

এলিয়টের কমেডি 
এলিয়ট তিনটি কমেডি বা মিলনাস্তক নাটক লিখেছেন । তা হল “দি 

ককটেইল পার্টি, “দি কন্ফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক, এবং “দি এন্ডার ট্রেটসষ্যান? | 
. নামে কমেডি হলেও নাটকগুলিতে দার্শনিকতার হুর । এলিয়টের রচনায় 

লঘুচিত্ততার একাস্ত অভাব। “দি ককটেইল পার্টি'-তে এলিয়ট আধ্যাত্মিকতার 
. বাণী সুম্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করেছেন । স্যার হেনরী হারকোর্ট প্রিলি এডওয়ার্ড 

- এবং ল্যাভিনিয়াকে বলেছিলেন £ 
00 1 09906, 4৯180 ০0: ০০ ০৪: 

881201010 9/1610 ৫111501000৩. 

. এ নাটকের চরিত্রের জীবন যন্ত্রণা ভোগ করছে। ছুঃসহ নিঃসঙ্গতা তাদের 

' জীবনের অভিশাপ । 
“দি কন্ফিডেন্িয়াল ক্লার্ক'-এও নৈরাস্তের স্থর ৷ কল্বি শ্যারকুডকে বলছে £ 

120 9০0 1195 11) 10170 861]1] 8961078 00 106 

[15 ৮৪110178 10 1166 00010, ৪, ৫6096068010, 

- দদ্দি'এন্ডার ষ্টেট্সম্যান'-এও আত্মসমীক্ষার পাল। | 
কিন্তু শুধু এটুকু বললে কিছুই বল হবে না। নাটক তিনটির বিস্তারিত 

আলোচন। প্রাসঙ্গিক । 

“দি ককটেইল পার্টি” একটি উৎসব দিয়ে সরু । ককৃটেইল পার্টিতে এডওয়ার্ড 
চেম্বার লেইন জুলিয়1, সেলিয়া, পিটার এবং আলেকজান্দার এবং একজন 
অপরিচিত অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । গল্পগুজব চলছে । আলেকজান্দার 

একটা গল্প সুরু করল। এরপর গল্প বলার পাল! ভূলিয়ার । 
যে কোনে কারণেই হোক গল্প জমল না। তাই জুলিয়া এডওয়ার্ডকে তার 

সী ল্যাভিনিয়ার কথ! জিজেস করল। এওয়ার্ড বললে, স্ত্রীর এক মাসীমা 

অনুস্থ। তাই তাকে দেখতে গেছে। 
ধীরে ধীরে সবাই চলে গেল । রইল শুধু অপরিচিত অতিথি । তার কাছে 

এডওয়ার্ড নিজের ছুঃখের কথা বলতে পারে । এডওয়ার্ডের স্ত্রী ল্যাভিনিয়া 
তাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেছে তার কোনে! হদিশ পাওয়া যায়নি । 

অপরিচিত ব্যক্তিটি একজন যনোস্তাত্বিক চিকিৎসক | নাম তার স্যার হারকোর্ট 
রিলি। এডগয়ার্ড বুঝতেই পাচ্ছেনা, ল্যাভিনিয়া তাকে ত্যাগ করল কেন । 
অথচ এডওয়ার্ড--অন্ত কোনো মেয়েকে ভালোবাসেনি ৷ ল্যাভিনিয়াও অন্ত 

পুরুষের প্রতি আসক্ত নয়। হারকোর্ট বললেন, এবার তৃমি শ্বাধীন। সতরাং 
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আর এ বিষয়ে চিন্তা কোরনা ৷ এডশায়ার্ড রললে, আমি ল্যাভিনিয়াকে চাই ॥ 
হারকোর্ট বললেন, কী হবে ঝাষেলা বাড়িয়ে? স্ী মানেই তো 
108188170918691)057,, তোমাকে সব সময়ে তুল বুঝবে। 

এডতয়ার্ডের মুখে শুধু একটি বুলি । ল্যাভিনিয়াকে চাই । হারকোর্ট তখন 
বললেন, বেশ, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ল্যাভিনিয়। ফিরে আসবে । 

ইতিমধ্যে পটার এসে এডওয়ার্ডকে বললে, আমি সেলিয়াকে ভালোবাসি ॥ 

আমর! দুজনেই আর্টের ভক্ত । তুমি আমাকে সাহায্য কর । 
আলেকজান্দার এসে এডওয়ার্ডকে নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণ জানাল । 

এডওয়ার্ড বললে, আহারে কুচি নেই। শুধু একটু একা থাকতে চাই । 
আলেকজান্দার বললে, বেশ, তোমার খাবার আমি এখানেই রাম্সা করে 

দিচ্ছি। 

এর পরের দৃষ্টে এডওয়ার্ড একা বসে 'পেশেন্স' ( তাস ) খেলছে। সেলিয়। 

এসে উপস্থিত। এবার জানা গেল, বহুদিন ধরেই এডওয়ার্ড এবং সেলিয়ার 

গোপন প্রেম চলেছে। ল্যাভিনিয়ার জন্যেই তাদের বিয়ে হতে পারেনি । 
এবার আর বাধ! নেই। কিন্তু এডওয়ার্ড বললে, আমি বিয়ে করব না । আমি 

ল্যাভিনিয়াকে চাই। 

জুলিয়া, সেলিয়া আর আলেকজ্ান্দার তিনজনেই অযাচিতভাকে 
এডওয়ার্ডের উপকার করবার জন্তে বন্ধ পরিকর । 

সেলিয়া বুঝতে পারে না, এডওয়ার্ডহঠাৎ ল্যাভিনিয়াকে পাবার জন্যে 
এত উন্মাদ কেন। নিশ্চয়ই এ অপরিচিত অতিথির শরতানি । এডওয়ার্ড 
সেলিয়াকে বুঝিয়ে বললে, আমি আর তোমার প্রতি অন্ুরক্ত নই। তাছাড়! 
তুমি পিটারের সঙ্গেও ঘনিষ্টভাবে মেলামেশ! করছ । 

সেলিয়ার স্পই উত্তর, পিটার আমার কেউ নয়। তবে বেচার। নিঃসঙ্গ । 

তাই মাঝে মাঝে ওকে সঙ্গ দিতাম । তার বেশী কিছু নয়। 
এডওয়ার্ড বললে, “সেলিয়া, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে কখনো' 

ভালোবাসিনি। কিন্তু আমাদের সম্পর্কের সমাপ্তি হওয়া দরকার । 

সেলিয়! বললে, ল্যাভিনিয়াকে নিয়ে তুমি স্থ্খী হবে না। 
আত্মলমর্পণের ভঙ্গীতে এডওয়ার্ড বললে, মানুষ ভাগ্যের হাতের পুতুল । 

কিছুই করবার ক্ষমতা নেই। তাই হালিমুখে দুঃখ বরণ করে নেয়াই ভালো! ৷ 

তৃতীয় দৃঙ্তে হারকোর্ট আবার এডওয়াডে'র কাছে উপস্থিত | তিনি 
বললেন, ল্যাভিনিয়াকে নিয়ে আসা মৃত মানুষকে নিয়ে আসার সমান । আমরা 
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প্রতি মূহুর্তে যারা বাচ্ছি। হ্থৃতরাং যে ল্যাভিনিয়া ক্মাসছে তার সঙ্গে আগের 
ল্যাভিনিয়ার কোনো! যোঁগ নেই। 

আবার সেলিয়া, পিটার, 'আলেকজান্দার এবং জুলিয়ার প্রবেশ ।' 
ল্যাঁভিনিয়াই তাদের টেলিগ্রাম করে আনিয়েছে। 

ল্যাভিনিয়! এসে শুনল যে, তার নামে কোনে। অপরিচিত ব্যক্তি টেলিগ্রাম 

পাঠিয়েছে। সবাই চলে যেতে স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি ববল। আবার আগেকার 
মতো! বিরোধের পাল। | এডওয়ার্ড নিজেকেই অভিযুক্ত করল । আমার মধ্যে: 
একটা বিভীষিকাময় নরক রয়েছে । আমি ত। থেকে মুক্তি পাচ্ছি ন। 

ল্যাভিনিয়া বললে, একজন ডাক্তার দেখাও। 

এডওয়ার্ডের স্পষ্ট জবাব, ডাক্তার দেখাব । কিন্তু তোমার নির্বাচিত ডাক্তার" 

নয়। তুমি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখবে, তা৷ হতে দেব না। 

এডওয়ার্ড, ল্যাভিনিয়া আর সেলিয়া হোল চিরন্তন ত্রিভুজ । কিন্তু তারা 
নিজেরাই বুঝতে পারে না, তার! ভালোবাসেনি। ভালোবাসতে পারে না। 
নিজেরা আত্মগ্রবঞ্চনার জগতে বাস করছে। 

দ্বিতীয় অঙ্কে নাটকের অনেক জট খুলে গেল। আমরা জানতে পারলাম, 
জুলিয়া আর আলেকজান্দার হারকোর্টের সঙ্গে ষড়ধন্ত্র করে ল্যাভিনিয়াকে: 

সরিয়ে দিয়েছিল । ড়যন্ত্র অনুসারেই এবার হারকোর্টের চেম্বারে 'আলাদা। 

ভাবে এডওয়ার্ড «বং ল্যাভিনিয়। এসেছে । সেলিয়াও একাই আসবে। 
এডওয়ার্ড বললে, আমি আমার ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ সব হারিয়ে ফেলছি।' 

ল্যাভিনিয়া না থাকলে সব শৃন্ত মনে হয়। এই দুঃসহ জীবন থেকে উদ্ধার' 
পাবার জন্যে একটা স্বাস্থ্যানিবাসে থাকতে চাই। 

এভওয়া্ডে'র সামনেই আরেকজন রোগীকে ডাকা হোল । সে ল্যাভিনিয়া |, 
তারা বিশ্মিত হল মাত্র। দুজনের সঙ্গে একই সময়ে আলাপ আলোচনা: 
করলে শ্৪ভ ফল হবে। তাদের কথা থেকে এই সত্য উদ্ঘাটিত হল যে,. 
এডওয়ার্ড ভালোবাসে সেলিয়াকে, আর ল্যাভিনিয়া ভালোবাসে পিটারকে। 

তারা ছুজনেই চিকিৎসকের কাছে নিজেদের কথ! গোপন রেখেছেন । তাই 
তাদের প্রেম ব্যর্থতায় পর্যবসিত । এডওয়ার্ড ভালোবাসতে জানে না। 

আর ল্যাভিনিয়াকে কেউ ভালোবাসবে না। 
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তার! দুজনেই নিঃসঙ্গ । তার] পরস্পরকে বুঝতে পারে না। তাই ধীরে 
ধীরে তাদের মাঝখানে একট! অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে। অলৌকিকভাবে 
কোনে! কিছু কর! যাবে না। তার! আলাপ আলোচনা, আর আপোষের 

মাধ্যমে হয়তো! যুক্তির পথ ধু'জে পাবে । এবার সেলিয়ার প্রবেশ । জুলিয়। 

পাশের ঘরে বসে রইল। সেলিয়া বললে, আমার কোনে মানসিক বিকার 
নেই। তবে পৃথিবীটা আমার কাছে একট! মায়া বলে মনে হয়। আমি বড় 

নিঃসঙ্গ । আর আমার মনে হয়, আমি পাপী। এক সময়ে মনে হোত, 
এডওয়ার্ভকে আমি দারুণ ভালোবাসভাম | এখন মনে হয়, বাসিনি। 

হারকোর্ট বললেন, তুমি সাধারণ মানুষের মতে! জীবন যাপন করবে না। 
তাতে লাভ নেই। তুমি আত্মবিশ্বাস অঙ্গুগ্ন রাখ । তোমাকে এমন একটা 
জারগায় পাঠাব যেখানে তুমি তোমার পথ খু'জে পাবে। 

সেলিয়৷ মাথ!। নেড়ে বললে, তাই হবে। 

হারকোট “ জুলিয়া এবং আলেকজান্দারকে ডেকে বললেন, এডওয়ার্ড, 
ল্যাভিনিয়া আর সেলিয়ার পুর্ণজন্মের জন্তে অনেক ছুঃখ, অনেক বেদনার 
প্রয়োজন । 

দুবছর বাদে তৃতীয় অঙ্কের সুচনা । আবার ককটেইল পার্টি। এডওয়াড 
'আর ল্যাভিনিয়৷ যেন নতুন মান্ষ। তারা পরম্পরকে ভালোবাসতে শিখেছে । 

এখন আর বাইরের অতিথিদের সঙ্গ ভালে! লাগেনা । তার! আর বিচ্ছিন্ন 
'্বীপ নয়। 

একে একে অতিথিরা এল । হারকোর্ট রিলি, জুলিয়া, আলেকজান্দার, 
আর পিটার। হাঁলক] স্থরে কথাবার্তা সক হল। কিন্ত আলেকজান্দার 
দুঃসংবাদ শোনাল। কিন.কাঞ্চি নামে একটি জায়গায় সেলিয়াকে পাঠানো 
হয়েছিল। সেখানে তার কাজ ছিল সেবাররত । প্রেগে-আক্রান্ত রোগীদের 
সেবাহ্শ্র্ষ! করায় সে আনন্দ পেত। সেখানে তার ব্যক্তিত্বের স্ষুরণ হয়েছিল । 
কিন্তু স্থানীয় অধিবাসিরা তাকে হত্যা. করেছে । 

এডওয়ার্ড ও ল্যাভিনিয়া নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করল। তারাই প্রত্যক্ষ 
এবং পরোক্ষভাবে তার মত্যুর কারণ । 

হারকোট তাদের আন্বস্ত করে বললেন, তোমাদের কোনে! দায়িত্ব নেই। 
সেলিয়। গতানুগতিক জীবন কামন। করেনি । সে নিঞ্জের ইচ্ছায় সেবাব্রত 

পা 
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গ্রহণ করে। তার মতত্যু আপাততুষ্টিতে বেদনাদায়ক হলেও এতে বেদনার 
কিছু নেই। সে একটা মহৎ আদর্শের জন্তে প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছে । তার 
এই রক্তপাত বার্থ হবে না। তার এই রাত্ধির তপস্যা দিনের আগমনকে 

ত্বরাম্িত করবে। চিরকাল সাধু আর শহীদের! আত্মবিসর্জন করে আত্মার 
জয়গান গেয়ে গেছে। 

এই কাহিনী পাঠের পর ম্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এ নাটকটিকে কমেডি কেন 

বল। হয়েছে । অধিকাংশ চন্পিআ্র নিঃসঙ্গ । তার] ভালোবাসার মোহনম্পর্শ 

থেকে আজীবন বঞ্চিত। 

কিন্ত তবুও নাটকটি কমেডি । রেষ্টোরেশন যুগের ড্রাইডেন, কন,গ্রিভ, 
ফাকুহার, ভ্যানব্রাগ, এবং উইচারুলির নাটকের সঙ্গে “দি ককৃটেইল পার্টির 
বিশেষ সাদৃশ্য । আমরা নাটকটিকে “হাই কমেডি” (13181, 0০2)60$ ),- 
“কমেডি অব. ম্যানার্স? (0010950 0 1190515 ), বা £ডোমেস্টিক কমেডি” 

(10092098110 0019605 ) আখ্য। দিতে পারি । 

হাই কমেডিতে” কুশীলবেরা অর্থের দিকে কুলীন। সামাজিক দিক 
থেকে স্থপ্রতিষিত। তার] সকলেই স্থপুরুষ বা রূপসী । হাতে তাদের অফুরন্ত. 
সময়। নিজেদের স্থুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানই তাদের একমাত্র লক্ষ্য । রেষ্টোরেশন 

কমেডি পাঠ করলে জান! যায়, প্রত্যেকটি চন্রিত্র প্রেমে সাফল্য লাভকেই 

জীবনের সাফল্য বলে মান করে । অথচ প্রেমের ঈপ্সিত ব1 ঈপ্সিতাকে পাবার 

জন্যে তার কোনো মূল্য দিতেই প্রস্তত নয়। 
এই সব কমেডিতে ঘটনার নুপাত ড্রয়িংরুমে |. চারদিকে আরাম আর 

বিলাসের উপকরণ । “দি ককটেইল পার্টি”তে এডওয়ার্ড-এর ফ্ল্যাটের চেহারাটি 
ঠিক এমনই । তার অতিথি আর বন্ধুরাও সব সমাজের উচু তলাকার 
জীব। “/?% বা বুদ্ধিদীপ্ত বাচন ভঙ্গীর সঙ্গে অর্থহীন কথার সংমিশ্রণ 
লক্ষণীয় । 

এডওয়ার্ড এবং ল্যাভিনিয়ার পাঠবছর হুল বিয়ে হয়েছে। কিন্তু তাদের 
বিবাহিত জীবনে স্থখ নেই। তারা পরম্পরকে ভালোবাসতে পারে না।- 

তাদের ব্যর্থতার গ্লানি চাকবার জন্যে এডওয়ার্ড সেলিয়াকে ভালোবাসবার চেষ্টা: 

করল। আর ল্যাভিনিয়া পিটারকে ভালোবাসল। তাদের পারিবারিক 

জীবনে অভিশাপ নেমে এল। 

তাদের শুভাম্ছুধ্যায়ীদের চেষ্টায় আবার তাদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত 
কল। ল্যাভিনিয়া চব্বিশ ঘণ্টার জন্তে নিখোজ । তখনই এডওয়ার্ড বুঝল, জী 
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তার শুন্য জীবনে কতখানি স্থান গ্রহণ করেছে। মনে তার জন্গৃতাপ। 
,সেলিয়াকে অতি সহজেই সে ত্যাগ করতে পায়ল। 

স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ এবং মিলন কমেডির বিষয়বস্ত হলেও জুলিয়া! এবং 

আলেকজান্দারই কমেডির ম্বল' গায়েন। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাঝখানে 

জুলিয়ার উপস্থিতি যেন বর্ষণক্ষাস্ত আকাশে ইন্্রশ্থর দীপ্তি । হঠাৎ সে এসে 
বলে, আমার চশমাটা, আমার ছাতাট। ভূলে ফেলে এসেছি । আসলে সবই 
তারই কাছে। আলেকজান্দার নিজেকে পাকা রশাধুনি বলে বড়াই করে । 

কিন্ত পরে দেখ! যায়, সবই সে ভগ্ুল করে ফেলেছে । 

কমেডি অব. ম্যানার স-এ প্রেমের চেয়েও 109০ 1018065-এর মৃল্য 

বেঈী। শ্বামী-স্ত্রী নিজেদের নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তাই এডওয়ার্ড চায় সেলিয়াকে। 

ল্যাভিনিয়! চায় পিটারকে । কিন্তু এ ভালোবাসার গভীরতা! নেই। কমেডি 

অব. ম্যানার্স-এ প্রেমের গভীরতা!  অচিভ্তনীয়। ওথেলো প্রেমের জন্টে মৃত্যু 
বরণ করতে পারে । আযানি ক্লিওপ্যাট্রার জন্তে একটি বিরাট সাম্রাজাকে 

টাইবার নদীতে ডুবিয়ে দিতে পারে। কিন্তু রেষ্টোরেশন কমেডির নায়ক 

, নায়িকা বাক্সর্বস্ব। হৃদয়ের গভীরতা, আকুলতা বড় কম। 
“দি ককৃটেইল পার্টি” কিন্তু কমেডি অব, ম্যানার্স থেকে একটু হ্বতঙ্ত্র। 

প্রথমত, এলিয়টের ম্বাভাবিক নৈরাশ্ঠবাদ এখানেও শ্ৃচিত। এলিয়ট ম্পষ্টত 

নীতিবাদী। তিনি মলিক্ার বা কনঃগ্রীভের মতে। শুধু জীবনের ৪18০০ বা 
'উপরটুকুই দেখেননি । তিনি মনের গভীরে প্রবেশ করেছেন । হারকোর্ট 
রিলি এলিয়টেরই মুখপাত্র। সেলিয়ার কাহিনী সেই কথার যথার্থ্যই প্রমাণিত 
করে। 

সেলিয়। জীবন দিয়ে জীবনের সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে৷ “দি ফ্যামিলি 
রইউনিয়ন'-এর নায়ক হারির মতোই সেলিয়! সাধারণ জীবন যাপন করতে 

চার নি। সে বুঝেছে--"4১11 0১6 জ 0110 1 1156 110 596108 ৪, 06109:010%, 

এ পৃথিবী তার ভালে। লাগে না । সে বেছে নিল “৮০ 8 ০£ 10001177558 

8110 00121001010, ঘরের মঙ্গলশব্খ তার জন্ত নয়। তাই সে কত 

সহজে সেবাত্রত গ্রহণ করল । যাদের জন্কে তার জীবন উৎসর্গাকৃত, তাদেরই 
কয়েকজন তাকে হত্যা করল। 

এলিয়ট সর্বত্রই শহীদদের জয়গান গেয়েছেন । টমাস বেকেট, হ্যারি, 
সেলিয়া একদিক থেকে বীনু থুষ্টের পরিবার ভুক্ত । নিরিলররর 
বিছানে! পথ ছেড়ে কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন । | 



এলিয়টের কমেডি ১৫৯ 

সেলিয়ার মৃত্যু নিঃসন্দেহে শোকাবহ । কিন্তু মৃত্যু দিয়ে সে অনেককে 
'উন্নত করে দিল।' 

“দি ককৃটেইল পার্টিতে এলিয়ট প্রাচীন গ্রীক কাহিনীর অবতারণ। 

করেছেন । ইউরিপিডিস-এর “অলসে্স”. নাটকের সঙ্গে এলিয়টের নাটকটি 

হূর্ধদেবতা আপলে! রাজ! আাভমেটাসের উপর সন্ত হয়ে তাকে দীর্ঘ 
জীবন দিতে চেয়েছিলেন । তবে একটা সর্ত আছে। তার পরিবর্তে আর 

. একজনকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। রাজা সকলের কাছে আবেদন 

জানালেন। কেউ ভ্রুক্ষেপ করল না। তখন তার তত্রী সতীসাধ্বী অলসেটিস 

স্বামীর জন্তে গ্রাণ বিসর্জন দিতে চাইলেন । 

তার মৃত্যুর ঠিক পরেই হারকিউলিস এসে উপস্থিত ॥ আযাভমেটাস স্ত্রীর 
মৃত্যুর কথা গোপন রেখেছেন । হারকিউলিস ঘটনাটির কথা শুনে মৃত্যুর সন্ধে 
লড়াই করে অলসেষ্টিসকে ফিরিয়ে আনলেন । 

এলিয়টের নাটকে এডওয়ার্ড হল আযাডমেটাস আর, ল্যাভিনিয়৷ অলসেষ্টিস। 

হারকোর্ট রিলি হলেন হারকিউলিস। এলিয়ট মৃলকাহিনীর পরিবর্তন 

করেছেন । অলসেষটস এখানে দুজন নারীতে রূপান্তরিত । ল্যাভিনিয়া চব্বিশ 

ঘণ্টার জন্তে ম্বত। কিন্তু সে স্বামীর জন্তে প্রাণ দেয় নি। প্রাণ দিয়েছে 
সেলিয়া। সমাজ সংসার থেকে অনেক দুরে অনাত্মীয়দের মধ্যে তাকে মৃত্যু 
বরণ করতে হয়েছে । অলসেষ্টিস তার ম্বামীর জন্তে প্রাণ দিয়েদিল। সেলিয়া 

অনেকের জন্তে প্রাপ দিল। তার মহত্বের ক্ষেত্র বৃহত্তর ৷ নাটকের অন্থান্ত সব 
: চত্রিআ্র, বিশেষ করে এডওয়ার্ড এবং ল্যাভিনিয়া অগ্নিশুদ্ধ হল। 

ল্যাভিনিয়ার দৈহিক মৃত্যু হয়নি । হয়েছিল আধ্যত্মিক মত্যু। পাঁচটি বছর 
. প্রেমহীন একটি বাড়ীতে তাকে বাস করতে হয়। হারকোর্ট র্িলি 

হারকিউলিসের যতে। তাকে জীবন দান করেন । এ জীবন আধ্যাত্মিক জীবন । 
'ষে প্রেমের মৃত্যু হয়েছিল, সেই প্রেমের উজ্জীবন | হায়কিউলিস অমিত দৈহিক 

শক্তির অধিকারী । টৈহিক শক্তি দিয়ে তিনি মৃত্যুকে পরাভূত করেছেন। 
আর হারকোট/রিলি মনোস্তাত্বিক। কিন্ত গতান্গত্তিক অর্থে নয় । তিনি 
অমিত মানসিক শক্তির অধিকারী । তারই সাহায্যে তিনি এডওয়ার্ড এবং 

-ল্যাভিনিয়ার জগ্মাত্য় খটালেন। এলিয়ট এই জাতীয় কাহিনীর বিশেষ 

পক্ষপাতী । তার "দি ওয়ে ল্যাও, 'দি জানি অব, দি ম্যাজাই”) মার্ডার ইন, 

দি ক্যাধিড্রাল' এবং “দি ফ্যামিলি প্িউনিয়ন” প্রতৃতি কাব্য ও নাটকে এই 



১৬০, টি, এস, এলিয়ট 

জাতীয় আধ্যাঝ্িক জন্মান্তরের কথ! বার়েবারেই উল্লেখ করেছেন । আমর! তো: 
সকলেই ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের অধিবাসী । স্যার গ্যালাহাড বা স্তার প]ুর্সিফলের- 
প্রতীক্ষায় আমর! বসে আছি। 

হারকোর্টরিলির অবদান অসামান্ত । কিন্তু এডওয়ার্ড এবং ল্যাভিনিয়ার: 
পুর্ণজীবনের জন্তে জুলিয়া এবং আলেকজ্জান্দারের ভূমিকাও ম্মরণীয় । 

“দি কন.ফিডেন্দিয়াল ক্লার্ক ও “আর্টিফিশিয়াল কমেডি? গোস্টীর অস্তরভূ্ত। 
কেউ কেউ নাটকটিকে “ফার্স' আখা। দিয়ে থাকেন । অস্তান্ত নাটকের মতো! এ 

নাটকেও প্রাচীন গ্রীক কাহিনীর ছায়া। ইউরিপিডিস-এর “আইওন”-এর, 

( শুগ,6 107) ) কথা এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় । 
লগুনে নাটকের কাহিনী সুরু । প্রৌট ধনী ফাইনেনসিয়ার স্যার কলুড 

মূলহ্যামার এবং তীর স্ত্রী লেডি এলিজাবেথের বাড়ী। স্যার ডের বিশ্বস্ত 
কেরাণী এগার.সন ত্রিশ বছর চাকরীর পর অবসর গ্রহণ করছে । অনেকদিন 

কাজ হল। এবার তার গ্রাম জন্তয়! পার্কে উদ্ভান চর্চা আর গির্জার কান্ধে 

মনোনিবেশ করবে। এবার স্যার ক্লডের নতুন বিশ্বস্ত কেরাণী কল্বি সিম্প- 
কিন,ংসকে তালিম দিতে হবে। মনিবের যেন এতটুকু অন্থবিধা না হয়। আর. 
একটা কাজ বাকী। লেডি এলিজাবেথের সঙ্গে কলবির পরিচয় করিয়ে, 

দেওয়া । এ'কটা দিন পরিচয় হয়নি । কারণ লেডি এলিজাবেথ এতদিন 

ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে গিয়েছিলেন । আজকেই তিনি ফিরে 
আসবেন । এগারসনই যাবে এয়ার পোর্টে। গাড়ীতেই নতুন কেরাশীর 

সম্বন্ধে সব কিছু বলা যাবে । একটা কথা! শুধু বল! চলবেন । তা! হল, কল,বি- 

স্যার ক্লডেরই অবৈধ পুত্র । এ সন্বদ্ধে কিছু বল! প্রয়োজন | নতুন বিশ্বস্ত কেরাণী. 
কলবি সিম্প কিনস-এর ম! গ্রমতী গাজার্ড ইচ্ছে করেই নিজেকে ছেলের 
মাসীম! বলে জাহির করত। তার বোন ছিল স্যার রডের উপপত্বী। শ্রীমতী 

গাজাভের ধারণ! ছিল। ন্তার ক্লডের অবৈধ সম্ভতান বলে চালালে ছেলের. 
ভবিষ্যতে কাজ দেবে। ন্তার কুডের আর একটি অবৈধ কন্তা আছে । নাম তার . 

লুকাষ্ট। । এ ব্যাপারটা! অবশ্য লেডি এলিজাবেথ ভালো করেই জানেন। তার, 
বিবাহিত জীবনে কোনে সম্ভান নেই। কিন্ত তারও একটি অবৈধ পুত্র আছে।. 

তবে সে নিকুদ্ষেশ। এলিয়ট ইচ্ছে করেই কয়েকটি সংবাদ গোপন রেখেছেন ।. 
যেমন ভিনি তার কন্তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন । আর ভার প্রেমিক কাখান. 

এক প্রাণোচ্ছল ধনী বাক্তি। আর এই কাখানই লেডি এলিজাবেথের, হারানো 
ছেলে। 



এলিয়টের কমেনি ্ ১৬১, 

হার ক্লভ এগারসনের সঙ্গে কথ! বলছেন, এমন সময়ে লুকাষ্টা আর 

কাধানের প্রবেশ ॥ দুজনেই বাক্যবাগীশ। তাই তাদের কথাবার্তা নাটকটিকে 
সরস করে তুলেছে । তার! চলে. যেতেই লেডি এলিজাবেথের প্রবেশ । 
ভপ্রমহিলার মাথায় ধর্মের নেশ! চাড়া দিয়েছে । তাই তিনি এতদিন বাদে: 

ফিরে এসেই ধর্মীয় আলোচন। সরু করে দিলেন । স্যার ক্লু বুঝতে পারলেন: 
না, এসবের অর্থকী। ধর্মের পরই জন্মাত্তর বাদ নিয়ে নিতান্ত একতরফা: 
আলোচনা । লেডি এলিজাবেথের জীবনে অনেক ফাক, অনেক ফাকি । তাই 
বোধ হয় ধর্ম নিয়ে এতটা মাতামাতি | . 

লেডি এলিজাবেথ এবং এগারসন কক্ষ থেকে নিক্কাস্ত হবার পর স্যার রূড 

এবং কল.বির কথাবার্তা স্থরু। লেডি এলিজাবেথ কল.বিকে দেখে গেছেন । 

তার ভালোই লেগেছে । তার মাতৃত্ব বোধ আর মমতা জেগে উঠেছিল । 

অনেক সময় তিনি অলীক কল্পনা করেন । তাই তিনি সহজেই ভেবে নিলেন, 
কলবির নিয়োগের সময়েই তিনি তার ইণ্টারভিউ নিয়েছেন । 

' স্যার ক্লড বললেন, আমার বাব! ছিলেন ফাইনেনসিয়ার । আমার কিন্ত 
ফাইনেনসিয়ার হবার অভিলাষ ছিল না। আমি চেয়েছিলাম, শিল্পী হব। 
অথব! কুস্তকার হব। কল,বি শুনছে। কিন্ত সেই সঙ্গে তার মনে এক বিষ 
চেতনার উদয় হল। সে চেয়েছিল স্থ্রশিল্পী হবে। অর্গ্যানে নতুন স্থরের 
ঝঙ্কার তুলবে। কিন্তু কিছুই হোল না। ছুজনের কারুরই আকাঙ্খা চপ্নিতার্থ 
হয়নি । তাই মাঝে মাঝে তারা কল্পজগতের অধিবাসী হয়ে পড়ে। আসলে 

কল্প জগৎটাইতে। আসল জগৎ্। সেখানে তারা 6898196 17010 ৪, 801৫৫ 
19110 0০ & 0:6 ০26. কখনো! কখনো। শ্তার ক্লড যাবার চেষ্টা করেন 

[1)700810 006 01185 ৫099: 

[200 006 1621 ০:1৫. 

কিন্তু আর্টের জগৎ তার থেকে দূরেই রয়ে গেল। কিছু চীনা বাসন আর 
পোরসেলেইনের মধ্যেই আর্ট সীমাবদ্ধ । এ সব তারই সংগ্রহ। মাঝে মাকে 
তিনি সেই ঘরে গিয়ে বোধ করবার চেষ্টা করেন £ 

৪28 29910181775 598088$ 

11018 129.068 116 06218015. 

তিনি শিল্পী হতে চেয়েছিলেন । পারেন নি। তিনি ছুটি জগতে বাস 
করেন ।---58০1) & 1100. 01 2086-061/65৩”, 

১১ 
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ছিতীয় অঙ্কে কল.বি এবং লুকাষ্টা কথাবার্তা বলছে। লেডি এলিম্কাবেখ 
এসে কল.বির বাবা কে এই নিয়ে খানিকটা জঙ্পনাকল্পনা করলেন। ন্তার 
ক্লডের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনিই কল.বির বাবা । কিন্তু তিনি কখনই প্রকাশ্তভাবে 
তা বললেন না। লুকাষ্টার পরিচয় তিনি দিতেন তার মেয়ে বলে নয়, স্বৃত 

বন্ধুর মেয়ে বলে। 

লুকাষ্টার মনে বড় ছুঃখ ছিল। তার বাবা নেই। সে অনাথ। তাইসে 

কল.বিকে গোপনে বললে, তুমি তো! জান না। আমিত্যার রডের মেয়ে। 

সুতরাং কলবি যদি স্যার ক্ুডের ছেলে হয়, সে তাহলে তার সৎবোন। 

কল.বি একটু চমকিত হল । তখন লুকাষ্টা উত্তর দিলে, পৃথিবীতে অনেক কষ্ট, 
অনেক সমস্যা । তা থেকে এড়াবার উপায়, মাঝে মাঝে মনের গভীরে 

আশ্রয় নেয়া। 

০0১5 ৪0]) 8০ ০01 1187761 /0110---8, /011৫ 

60205 10001651681. 

কল.বির 40716: ০11৫” তার বাগান । সেই বাগানে মনে মনে তার 

নিত্য আস] যাওয়া । তার ধারণা সেই বাগানে ঈশ্বর তার সাথী হবেন। 
[6 হ 90619 19115109905, 0০৫ ০০10 দ৪110 1) 10 £৪1091) 

1১10 0086 %০0]0 19106 15 0110. 9005106 10 1691 

4১00 2০990682৮16, হ 0017010, 

যদিও নুন্দর হোক না কেন, সে বাগানে আর একজনের থাকা প্রয়োজন । 

লে তাই আঁশ! করে আছে, বাগানের খোল। দরজ। দিয়ে অযাচিতভাবে 
একজন কেউ এসে পড়বে । একজনের সঙ্গে বোবাপড়ার প্রয়োজন । 

“10601575100 600 €০ 800.515057.08106 ৪, 091:5012%, 

প্রাতিটি মানুষ প্রতি মুহূর্তে পরিবত্তিত হচ্ছে । সেই পরিবর্তনের তালে তালে 
মানসিক আদানপ্রদানের নাষ বোঝাপড়া । 

লুকাষ্টা অনেকক্ষণ ধরে কল্বির কথা ধের্ব ও সহানুভূতির ষঙ্গে শুনে তার 

প্রেমিক কাধানের সঙ্গে চলে গেল। কাখান লুকাষ্টাঅস্তগ্রাণ। তাই তার 
ধৈর্ধের অবধি নেই। 

কল্বির মাসীম। শ্রীমতী গাজার্ডের ছবি দেখে লেডি এলিজাবেথের মনে 

পড়ে গেল, বহু বছর পূর্বে তার প্রেমিক টনি তাদের ছেলেকে এঁ মহিলার 
তত্বাবধানে রাখতে চেয়েছেন। স্বতরাং .কল,বি. তারই হারানো! ছেলে। 
স্যার ক্লু কিন্ত এ দাবী মেনে নিতে রাজী নন। তিনি বললেন, রল.ৰি 
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প্ীমতী গাজার্ডের বোন ও তার ছেলে। কল্পবি এই দাবীকে অস্বীকার করতে 
পারলেই খুশী হত । স্যার ক্লড তার দাবীর যথার্থতা প্রমানের জন্তে এগার,সপ 
এবং শ্রীমতী গাজার্ডকে ডেকে অনবার প্রস্তাব করলেন। 
তৃতীয় অঙ্কে স্যার ক্লুড এবং লেডি এলিজাবেথের ভুল বোঝাবুঝির পালা । 

'লুকাষ্টা এসে ঘোষণা করল, সে কাধানকে বিয়ে করবে। তার বড় আনন্দ, 
কল.বি তার ভাই। 

শ্রীমতী গাজার্ড এসে অনেকগ্তলে! জট খুলে দিলে । সে বললে, কয়েক 

বছর পূর্বে সে এবং তার স্বামী হারবার্ট কোনে। অন্তুশ্য বাব। বা মার কাছ 
থকে একটি সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব পেল। তার সেই ছেলের নাম 

রাখে, বার্ণাবাস। তারপর অদৃশ্য বাবা ব| মা ছেলের খোরপোষের টাক। 
দেয়া বন্ধকরে। তখন বাধ্য হয়ে তার! তাকে কাঘান পরিবারে পোস্পুঞে 

নেবার ব্যবস্থা করে। শ্রীমতী গাজার্ডের গভীর বিশ্বাস, কাঘানই লেডি 
এলিজাবেথের ছেলে। 

শ্রমতী গাজার্ড এবার কল.বিকে প্রশ্ন করলেন । তুমি কী স্যার ব্লডের 
ছেলে হতে চাও, না, অন্ত কোন অখ্যাত লোকের ছেলে হতে চাও? 

কলবির বড়মান্থযের গ্রতি আর্কষণ নেই। তাই সে বললে,এমন বাব। 
পেলে খুশী হতাম যাকে কোনদিন জানি ন | সে যদি মার] গিয়ে থাকে 
তাহলে আরও ভালো । এবার শ্রীমতী গাজার্ড বললেন, কল.বি স্যার রডের 

ছেলে নয়। সে শ্রীমতী গাজার্ড এবং তার বিবাহিত স্বামী হারবার্টের ছেলে ॥ 
শ্রীমতী গাজার্ডের বোন স্যার ক্লডের উপপত্বী । শ্রীমতী গাজার্ড ও তার বোনের 

প্রায় একই সময়ে সন্তান হয় । স্যার ক্লড বহুদিন ইংল্যাণ্ডের বাইরে থেকে এষে 
ডার ছেলের খোজ নিতে এসে শ্রীমতী গাজার্ডের ছেলেকেই নিজের ছেলে 
বলে মনে করে নিলেন । শ্রীমতী গাজার্ড দরিদ্র । তার স্বামী হারবার্ট ইতিমধ্যে 
মার। গেছে। তাই স্বার্থের খাতিরে এই মিথ্যেটাকেই সে চালু রাখল। . 

এবার দেখা গেল কল.বি স্যার ব্লড বা লেডি এলিজাবেথ কারুরই ছেলে 
নয়। কল.বির পক্ষে এটাই ভালো হল। এই ভ্রান্তি বিলাসের মাশুল তাকে 

অন্তত দিতে হল ন1। এবার সে ম্বাধীন। স্যার ক্লডের ব্যবসার দায়দায়িত্ব তার 
নেই। এগারসনের জঙ্ডয়! পার্ক গ্রামের গির্জায় সে অর্গ্যান বাজাবার জন্তে 

আবেদন করবে : এগারসন এ গির্জায় সঙ্গে জড়িত। এগারসন বুঝলে, কল.বির 
এট! হবে প্রথম পদক্ষেপ । এর পর নিশ্চয়ই সে পুরোহিত হবার জন্তে প্রস্তত 
হবে। 
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কল.বি এগারসনের খালি ঘরটায় সহজেই থাকতে পারবে । এগারসনের: 
ছেলে যুদ্ধে মার! গেছে । তাই ঘরটি খালি । এগারসনের স্বপ্রের বাগানও বাস্তবের 
বাগান হতে পারবে । এগারসনের সঙ্গে থাকলেও মনের শাস্তি । স্যার রূড, 
জেভি এলিজাবেথ, লুকাষ্টা আর কাঘান--প্রত্যেকেরই মনে কিছু অশাস্তি। 
এগারসনের জীবনাদর্শ থেকে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছ পরের সঞ্চয় লাভ' 
কর সম্ভব। 

“দি কন্ফিডেল্সিয়াল ক্লার্ক'-ই একমাত্র নাটক যেখানে এলিয়ট পাপবোধ ও 

প্রায়শ্চিত্তের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নি। স্যার ব্লড অবস্ঠ তার পাপের 

কিছুট। প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজেদের 
কর্ম করে যাওয়া উচিত। সেইই একমাত্র স্থখ আর শাস্তির পথ। 'সেই কর্ষ 

অর্থ উপার্জনের কর্ম নয়। যেকর্মে আমাদের কচি, আমাদের আনন্দ সেই 
কর্মই যথার্থ কর্ম। আত্মজ্ঞানের ত্বারা সেই কর্ম খু'জে নিতে হবে। আত্মজ্ঞানের' 
সঙ্গে প্রয়োজন বোঝাপড়া । অন্তের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, ভাবের বিনিময় 

করেই সেই বোঝাপড়া সম্ভব । শ্যার ক্লড তার আদর্শ কর্ম, অর্থাৎ আর্টের জগতে 

গ্রবেশ করতে পারেন নি। 

কল্বির কিন্ত সেই অন্থবিধা ছিল না । সে এসেছিল কেরাণীগিরি করতে । 
কিন্তু তার দরিদ্র বাবা হারবার্টের মতোই সে অরগ্যান-বাদক হতে পেরেছিল। 

আদর্শের জন্যেই স্যার র্লড বা লেডি এলিজাবেথ কারুর ছেলে হতেই লে রাজী 

নয়। তার ইচ্ছে, তার বাবা হবে এমন ব্যক্তি যার তার জন্মের পর্বেই মৃত্যু 
হুবে। সেই বাবা তাকে অস্বীকার করবে না। কারণ অস্বীকার করবার 

স্থযোগই সে পাবেনা । সেই বাবার অস্তিত্ব সে তার চেতন] দিয়ে অনুভব 
করবে। সঙ্গীত তার দেহের রক্ত বিন্দুতে । তার বাবার সঙ্গীত প্রিয়তা ফুটে 

উঠল তারই আকাঙ্ষার় । কলবি তার মা শ্রীমতী সারা গাজার্ডের বাড়ী 
যাঝে মাঝে যাবে । এমন কী তার একটা ছবিও ঘরে সাজিয়ে রাখবে | কিন্ত 

তাকে সে মা বলে গ্রহণ করবে ন।। শ্তার রড যে তার বাব! নয়, এতে সে 

স্থখই পেয়েছে। 
এগারসনের একটি ছেলে ছিল। তার বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে সেই ছেলের 

জন্ম। সেই ছেলে বড় হল। তাকে কত যত্ব কত মমত] দিয়ে মানুষ করবার, 
চেষ্টা করল এগারসন দম্পতী। তার অন্থথে কত বিনিত্র রজনী তারা 

কাটিয়েছে। একবার তাকে হাওয়া পরিবর্তনের জন্তে সমূজে নিয়ে যাওয়া 
হল। স্কুলে গেল। তারপর যুদ্ধে সৈন্ত হয়ে যোগদান করল। কিন্তু কোথায়, 
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'তাকে সমাধিস্থ করা হল তা তার! জানে না। এবার কল্র,বিকে তার! সন্তান 

হিসেবে পেল। গর্তজাত বা গুরসজাত সম্তানই তো! একমাত্র সম্ভান নয়। 
তেমন ুখ স্তার ক্লড বা লেডি এলিজাবেথের ভাগ্যে নেই। স্তার ক্লড যাকে 

ভেবেছিলেন তার ছেলে, সেতার ছেলে নয়। মেয়েটিকে নিয়ে তার শান্তি 
নেই। সে এমন এক লোককে ভালোবাসে যার বিস্তাবুদ্ধি সংস্কৃতি কোনো 
কিছুই নেই। আর কপালগুণে সেই লোকটি লেডি এলিজাবেখেরই ছেলে। 
লেডি এলিজাবেথ অনেক ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তা ও আলোচনা করছে 

ভালোবাসতেন । স্বামী সে সম্বন্ধে নিতান্তই বীতম্পৃহ। বিউগারনিরার 
সাধারণ যে তাকে নিয়ে গর্ব কর! চলে না। 

লুকাষ্টার জীবনে অনেক লজ্জা । তার নিন ক ইটা 
দিলেন না, তাই লজ্জা । তার মাকে নিয়ে তার লজ্জা । 

স্যার কলুভ 00815 ০6116০,-এর জগতে বাস করছিলেন ৷ বিষ্ষে 

করেছিলেন এলিজাবেথকে ভালোবাসার জন্যে নয়। তার সামাজিক সম্প্কেন্ব 

জন্যে । তাদের দুজনের জীবনই একটি দীর্ঘনিশ্বাস | কল.বিকে ছেলে বলে 
কল্পনা করেছিলেন স্যার রড ৷ দেখ! গেল তার কল্পনা নিছক কল্পন! ৷ ইডিপাস 
যেমন তার বাবা মার সম্বন্ধে জানবার জন্তে উাল পাথাল হয়ে উঠেছিলেন, 
স্যার রড তেমনি তার ছেলের খবর জানবার জন্যে শ্রীমতী গাজার্ডকে ডেকে 

পাঠিয়েছিলেন । 

আমরা! পূর্বেই বলেছি, তার নাটকের কিছু উপাদান ইউরিপিডিসের 
“আইওন" নাটক থেকে সংগ্রহ করেছেন । ইউরিপিডভিস তার নাটকের উপাদান 
প্রাচীন পুরাণ বা কাহিনী থেকে সংগ্রহ করেন নি। 

আইওন আ্যাপলোর ছেলে । আযপলো! জুখুস-এর (১00785) স্ত্রী 
'ক্রেউসাকে (05888 ) বলাৎকার করার ফলে আইওনের জন্ম । ক্রেউসা 

সন্ভজাত ছেলেকে এক প্রান্তরে ফেলে রাখল। কিন্তু আপলোর আদেশে 

হার্সিস তাকে তারই মন্দিরে নিয়ে এল। মান্য করল এক মহিলা পুরোহিত। 
ক্রেউসা এবং জুথুসের কোন সন্তান না হওয়ায় তার! ডেলফির মন্দিরে 
আপলোর দৈববাণী শুনতে চাইল। আযাপলে৷ আইওনকে জুখুসের পোস্পুত্র 
রলে গ্রহণ করবার আদেশ দিলেন । আদেশ শিরোধার্ধ করে জুখুস আইওনকে 
ছেলে বলে গ্রহণ করল। আইওন এতদিন দেব মন্দিরে সেবক হিসেবে কাজ 
করছিল। তাই তার যাবার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। কিন্ত আপলোর আদেশ 
তাকে মানতেই হবে। ক্রেউসা আইওনকে হত্যা করতে চাইল । কিন্তু যখন 
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মহিলা গুরোহিত তাকে জাইওনের শৈশবের কাপড় চোপড় আর দোলনাটা 
দেখাল, তখনই ক্রেউগার মনে পড়ল, সে তো এ কাপড় চোপড় পরিয়ে 
ছেলেকে এ দোলনাতেই রেখে এসেছিল । আর কোনে সন্দেহের অবকাশ 
নেই। মা আর ছেলের মিলন হোল। ক্রেউসাই বললে, আইওনের বাবা? 
খবযং আপলো। 

ইউরিপিডিসের নাটকের ভিত্তিতে আমাদের সিদ্ধাত্তগুলি উপস্থাপিত করা' 
যেতে পারে। কলবি এবং কাঘান উভয়েই আইওন। ন্ঠার ব্লড হলেন 

জুখুস। লেডি এলিজাবেথ হলেন ক্রেউসা। শ্রীমতী গাজার্ড মহিলা 
পুরোহিত । এগারসন শ্বয়ং আপলে! । 

এলিয়টের শেষ নাটক “দি এন্ডার ষ্টেটসম্যান ।, নাটকটিতে সফোক্লিসের 

“ইডিপাস আযাট কলোনাঁস*-এর ছায়াপাত । অনেকে অনুযোগ করেছেন, 
এ নাটকে কাব্য আছে, সুষম! আছে, কিন্তু অভিনয় যোগাতা নেই । কেনে 

টাইনান লিখেছেন ং 
[০%/81059 1155 9100, ০ 096 8016, 175 98865 ০0০1 (106 1919, &. 

89৫81%5 20010818] 10৬ ০01 9011510518015 ৮6৪০5, 210৫ 10015 

8170 01615 8 9০9909160 017986 1651011705 05, ৮০ 105 90815 

01609191010, (1186 ০ 216 11566101176 00 & 0০066, 01 116 1016, 

105/2৬61) 115 9ড৬6101176 9095 11015 18015 01721 016 17110 

[21629016 01196211176 217019101 ড9111165 (9191015 168126৫. 

কিন্তু মার্টিন ব্রাউন, যিনি নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, তিনি 
বলেছেন £ 

13915 1 00100 069 510৬7 11020 19 16116016. 11) (116 %/1)015 

10185 ০01 0105 0129, 21) 195 1 ৪ 106110%/ 06809 0101815 212 

[91551005 ড/011. 

হেলেন গার্ডনার এ নাটকটির প্রশংসা করতে পারেন নি। তার মতে এটি 
“ড/ 51551 ০01 (06 (11756 01858.” 

“৪ 019 15 51109110105 15611 2120 ] (1711010 0156 [5918 11 1 

08 7611065 105515615915585 200 (910186 001 901910 571101195 

1820 81160 1)1177.% 

“দি এন্ডার ছ্ে্সম্যান* একটি মানুষের অতীতের ইতিহাস । নাটকের 
নায়ক লর্ড ক্্যাভারটন। তিনি নিসঙ্গ, অনুস্থ, অশাস্ত। তার মেয়ে মর্ণিক। 



পার্জামৈপের তরুণ সংন্ত চাস হোথিংট্নকে ভানোবানে। ডি ।শয় বার 
€ছোড়ে বিয়ে করে অন্যজ্র যেতে তার ষন সাক্স দেয় না । ল্ঙ ক্লযাভারটনেন্র ছেলে 

মাইকেল একান্ত আত্মসর্বন্ব। 
নাটকের প্রথম অঙ্কে ল্' ক্ল্যাভারটন তার পুরোনো সতীর্ধের সঙ্গে কথা 

বলছেন । সতীর্ঘের নাম ফ্রেড কাল,ভারওয়েল । দীর্ঘকাল ফেডেরিকো৷ গোমেজ 

এই ছক্সনামে যধ্য আমেরিকায় বাস করত। একদ| সে জালিয়াতিয় দায়ে 
অভিযুক্ত হয়ে ইংল্যাণ্ডে জেল খেটেছে। কিন্ত আজ সে অনেক গোপন 
এবং পিচ্ছিল পথ দিয়ে অনেক টাকার মালিক। 

ক্যাভারটন সতীর্ঘথকে দেখে খু হতে পারেন নি। পারবার কথা নয়। 
কারণ গোমেজ স্পষ্টভাবে অভিযোগ করল, ক্ল্যাভারটনই তার দেশ থেকে 

নির্বাসনের জন্তে দায়ী । তারা দুজনেই অতীতের ছুক্র্ষের সহচর । অনেক বছর 
পূর্বে ক্ল্যাভারটন যখন অক্পফোর্ডের একজন বেপরোয়া ছাত্র, তখন সে এবং 

গোমেজ একটি মোটর গাড়ীতে ছুটী তরুণীকে নিয়ে চন্ত্রালোকিত রাত্রে বিহার 
করতে বেরিয়ে ছিল। গাড়ী চালাচ্ছিল ক্ল্যাভারটন । পথে একজন বৃদ্ধকে 

গাড়ী চাপ! দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল । 
দ্বিতীয় অঙ্কে লড'ক্ল্যাভারটনের সঙ্গে দেখা করতে এল শ্রীমতী কার্গছিল। 

একদা সে রঙ্গমঞ্জে গান গাইত। ক্ল্যাভারটন ছিল তার প্রেমিক । তার বাবা 

পয়ল৷ দিয়ে ছেলেকে মোহিনীর কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল কিন্তু অসতর্ক 

সহূর্তে সে যে সব প্রেমপত্র লিখেছিল, তা কিন্ত শ্রীমতী কার্গছিলের কাছেই 
রয়ে গেছে । সে সবই তো ব্রন্ধাস্্র। 

তৃতীয় অঙ্কে ক্লযাভারটন বিবেক তাড়িত হয়ে ধেয়ে মণিকা এবং হবু জামাইর 
কাছে অতীতের সকল গোপন কথ প্রকাশ করলেন। তিনি বরাবর 
ছেলেমেয়েকে সহবৎ শিক্ষা! দিয়েছেন। তাদের চরিত্র গড়বার নাম করে 

তাদের উপর অত্যাচার করেছেন । কিন্তু তার নিজের অতীত কত ক্রেদাক্ত। 
তাই আজ তিনি মেয়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী । রাজ] লীয়ার যেন কডে'লিয়ার 
কাছে জানু পেতে ক্ষমা চাইছেন। মণিকা বাবাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষম। 
করল। বাবার আশীর্বাদ নিয়ে ঘর বাধবার স্বপ্রে মন রাঙালে! । 

ক্ল্যাভারটন গোমেজ এবং শ্রীমত্তী কার্গহিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আত্মজ্ঞান 
লাভ করল। ক্ল্যাভারটনের সঙ্গে “দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন-এর হ্ারির তুলনা 

হতে পারে। হ্যান্ি আগাথার সংস্পর্শে এসে আত্মজান লাভ করেছিল। 

হ্যারিকে প্রতিহিংসার প্রতিষূত্তিরা তাড়া করেছিল । আত্মজ্জান লাভের পর 
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তারাই “ইউমেনাইভিস' ব। করুণার হৃত্তিতে পরিণত হল। ক্ল্যাভারটনকেও 
অতীতের পাপবোধ আর বিবেক ছুঃসহ যস্তরণ! দিচ্ছিল । গোমেজ এবং শ্রীমতী 

কার্গহিল আগাথার মতো নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের নয়। আসলে তার! অপবিশ্র । কিন্ত 
তারাই ক্ল্যাভারটনের মনে নতুন আলোর ঝলকানি নিয়ে এল । এতদিন যে 
গ্রানি, যে জেদ তার মনে ছিল, এবার ক্ষম। গ্রার্থনা করে, ক্বীকারোক্তি করে 
সে মুক্ত হল। 

এইখানেই ক্লযাভারটনের সঙ্গে সফোরিপের 'ইভিপাস আযাট কলোনাস'এর 
ইডিপাসের সাদৃশ্ত। “ইডিপাস টিরেনাস+ নাটকের নায়ক গধিত। কিন্ত 
সত্যের ' দীপ্তিতে তার মনের সমস্ত অন্ধকার দৃত্র হয়ে গেল। অগরিশুনধ হয়ে 
তিনি পৃথিবীর মায়া! কাটিয়ে চলে গেলেন। ইডিপাস নিজের ছেলেদের 
অন্ধীকার করেছিলেন। সঙ্গে ছিল তার দ্ষেহময়ী কন্তা আ্যার্টিগোনে । 

ক্লাভারটনও তার ছেলেকে অন্বীকার করেছিল। মণিকাই তার একমাত্র 
সমন্বল। তিনি শাস্তি ও আনন্দ পেলেন। র্ল্যাভারটন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ 

করতে করতে নরকে চলে গিয়েছিলেন। শ্বীকারোক্তির পর পৌঁছলেন 
আনন্দধামে। এখানে মনে হয় এলিয়ট হয়তো ব! দাস্তের “ইনফার্পে!” এবং 
*প্যারোডিসোর” কথা ভাবছিলেন ৷ হয়তে৷ ভাবছিলেন তার নিজের কবিতা 

ম্যারিনা*র কথা ৷ ম্যারিন! দীর্ঘকাল পেরিক্লিসের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল । 
যণিকাও তো! মনের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন । তারপর পিতাপুত্রীর পূর্ণমিলন । 

এতদিন ক্ল্যাভারটন ভালোবাসার শ্বাদ পাননি । এবার ভালোবাসার অমিয় 

সাগরে অবগাহন ৷ শুচিম্মিত হয়ে নবজীবনের উত্তরণ । 
গোমেজ এবং শ্রীমতী কার্গাহিল কিন্ত ব্লাকমেইল করতে আসেনি । তারা 

এসেছে অতীতের স্বতির রোমস্থন করতে । তারা অর্থের কাঙাল নয় । একটু 
প্রীতির কাঙাল। গোমেজ বলেছিল--0 0০৫, 70101 )0% ৫02% 

10009 1086 18 1110 

হ০ ০৩ ৪০ ০৮ 011 1, 

সকলেই তো! গোমেজের মত '০৮% 012, কল্যাভারটনও তো নিঃসঙ্গ । তার 

একমাস ছেলে মাইকেল তার কাছে প্রায় অপরিচিত । শ্রীমতী কার্গাহিলের 
অতীতের নান] রঙ্ষের দিনগুলিই একমাত্র সাথী । সে তাই একটি উক্তিকে 
গ্বাকড়ে ধরে আছে। 

উ/1)61৩ 10105611158 21৩ 1001 01161001960. 

এমন একটা দেশ যেখানে প্রেমের আগুন নিভে বায় না। 



এলিয়টের কমেডি ১৬৪ 

ক্যাভারটন এক সময়ে ক্ষমতা ও বুদ্ধির বলে 5100: 98158008 

হয়েছিলেন । লোকে ভীকে গণ্যমান্ত করত। কিন্ত আসলে তিনি শুন্তগর্ত। 

তার মৃত্যুর পর লোকে তাঁকে মনে রাখবে-_-”& 2062067 ০6 ৪০--৪০৫--- 

505 08010790. এত অর্থ, এত প্রতি সবই শুন্ত। গোমেজ আর শ্রীমতী 

কার্গহিল প্রচুর অর্থের মালিক । তবুও তাদের জীবন ব্যর্থ। তারা এসেছিল 
তাদের কৈশোর আর যৌবনের এক সাক্ষীকে দেখতে 

তাই মৃত্যুর সামনে মুখোমুখি দড়িয়ে ক্ল্যাভারটন কাউকে কোনে। শিক্ষা! বা 
জ্ঞানের কথা বলেননি । শিক্ষা দেয়ার অধিকার তার নেই। তিনি রাজা 
লিয়ারের মতো নম্রতা আর আত্মস্তদ্ধি লাভ করেছেন । 

[0০ 1001 160 1706 11691 

01 006 1590] ০01 010 00610, 00018610651 01 05611 

10115, 

10617 1621 01 0681 210 906১ (0611 66৪1 ০01 

00988958102, 

01 06109018178 00 810011961, 01 0 01179189 01 00 0০0৫. 

[106 01719 1130010) ৮6 ০81 106 €0 ৪০900116 

[8 (006 1500] 0 10010111002 11017011169 18 6201698, 



জয়োষশ পরিচ্ছেছ 

ছুটি ছোট নাটিক। 
এলিয়ট ছুটি নাটক লিখেছিলেন-__ “হইনি আযাগনিষ্টেস” এবং “দি রক' | লে 

সময়ে তিনি নাট্যকার হবেন, এমন বাসনা ছিল না। তবে কাব্যের সঙ্গে 
নাটকের অঙ্গাঙ্গী যোগের কথা বলতেন । 115 1069] 106011 101 
2১০90, 60 10 101170, 2110 1106 17981 01:50 100.65208 01 ৪০9০48.1 

49910017688, 1017 70915, 25 018৩ (0158626”, 

এলিয়ট নাটক সম্বন্ধে আণন্ড বেনেট-এর সঙ্গেও আলোচন1 করেছেন। 

তাকে বলেছেন, এবার কবিতার পরিবর্তে নাটক লিখবেন। 
পরত ত210050 0০0 5/1105 9, 019.009, 01100090911) 1166 ( 1011715110৫ 

1180 8০1 ০ 7060016 ) 11) 9 1195 01010 101059 409117999 ৮101 

56171:911) 11511899 17 10 8009919008650 6% ৫10100-052,09,,. 4৯0৫ 106 

ড/2150650 225 8৫1০6. ৬/5 21:808650 01086 105 81)0010 ৫০ (176 

80961091109 2110. 80106 587)1012 198559 01 0891050.6, 

বেনেট বেশ কয়েক বছর বাদে নাটক সন্বদ্ধে জানতে চাইলেন । জানা 

গেল এলিয়ট “ড/20709 9০ [7016, 82৮5 ?” নামে একটা নাটক লিখে- 

ছিলেন। প্রকাশিত হুল “দি ক্রাইটেরিয়ন” পত্রিকায় । শিরোনামার পরিবর্তন 
হয়ে নাটকটি প্রকাশিত হুল 9৬ 962765 /8801118655 £ [70857750005 ০1 

21) /৯11510901791)10 1৬1610901:819) নাম নিয়ে । 

“দি রক” রচনার পিছনে ছুটি মানুষের হাত রয়েছে । একজন মার্টিন 
ব্রাউন, আর একজন রেভারেও আর, ওয়েব-গওডেল । ছুজনে মিলে লগ্ডনের 

চার্চ সম্বন্ধে একট! দৃশ্তনাট্য লিখেছিলেন । ব্রাউন সিনারিও লিখলেন, 

কিন্ত নিজেই খুসী হলেন না। তখন তিনি এলিয়টের সাহায্য প্রার্থ হলেন। 
এলিয়ট আমরণ পেয়ে খুব খুসী। সেই আনন্দের স্বীকৃতি তার 772 77762 
ঢ02৫629 07 £2০08/7)। প্রবন্ধে, 

5 10%1805010 00 11065 0156 01:08 101 01718 8069$9016.-- 

98185 ৪ 2, 21001010176 চা1)91 ] 9692060 €0 12158961? 60 17856. 

931888950 1285 2269615 0০961061008, ৪120 00 1389 18011)118, 

00016 (০0 88১, 7০ 06, ৪6 80:01) & 100109101, 9010712)188010:50 €০0-. 



ছুটি ছোট নাটিকা ১৭১ 

5110 80015011076 ড135018,) 8০90৫ ০1 ০92৫ 1908 ৮6 ৫611%6:50. ৮৩ 

2 99162111086 12885 108৬5 606 66660 (189 ৬1801008 01:810- 

106 80176617768 188 01901) & 1006001 081 51502 006 080610 15 

0] 40512, 065 881 085 016871% 1810 ০08: 2 1090 0015 00 

চা116 (1,6 01:08 01 11086 ৫1810806 0০01 99668 01 0116 188081 

11195001102] 7289826 10865917, 001 18101) ] 1790 06610. £1$612 & 

5960.8110, ঢু 1790 81809 €০ 0:0%106 ৪. 001906]1 01 10101) 188 

190 6০ 29 ০৬) ৫6৬1995 £ 6309 0017 1155 16880128915 

81108190100, 008 ৪211 006 01109180896 61৩ ০১:06০96৫ (0 1185 

801755 191958599 19 1176 1019086 ০01 06 10869817, 20৫ [1181 

5801) 0130109 দ/28 €0 ০০০০9 ৪, 19160156 128017061 01 0010065 

91 51289 €£006%, 

১৯৩৪ খৃষ্টান এই 'প্যাজেপ্টটি “দি রক" নামে আত্মপ্রকাশ করল। এ 
বছরেই "্তাভ্লার্স ওয়েল'-এ অভিনয়ের ব্যবস্থাও হুল। এ নাটকটিকে 
প্যাজেন্ট” বল! হয় এই কারণে যে, এখানে অন্যান্য নাটকের মতো সংঘাত 
অন্ুপস্থিত। বিভিন্ন দৃশ্যে চার্চ প্রতিষ্ঠার জন্যে যে সব সংকট দেখ! দিয়েছিল, 
তারই বর্ণনা । বর্তমান যুগেও সংকটের নিরপন হয়নি । তবে নাট্যকার 
আশ করে আছেন, চার্চ স্থপ্রতিষ্িত হবেই। এলিয়ট বলেছেন, ধর্মাত্মক 
নাটকের উদ্দেশ্য হবে 2 «০ 17010 005 11806516551) ০ 8107059 01)6 

53:01661)6110, ০ 090016 /1)0 815 706 16118100058.” সে উদ্দেশ্য 

সফল হয়নি । ছিতীয়ত নাটকে শিল্পীর যে অখও দৃষ্টির প্রয়োজন, তাও নেই। 
নাটকটির প্রথম পর্বের প্রথম কোরাস-এর কণ্ঠে ভাবের জগতের চিরস্তন 

রূপের কথা বল। হয়েছে। 

[065 9001988 ০০15 ০ 8069, ৪00. 9.০61013, 

[717 01588 1175 610110199 9101658 65:61:10 9100, 

13111085 10705115086 ০01 1700610918,60% 2101 ০01 8011111655 ) 

120৮1190859 01 ৪26691), ০০ 10090 01 5161709 ) 

চ070%15059 01 ৮0105, 8110 18100181106 01 0116 ড/০01৫. 

মা্ছষ একাধারে সীমিত জগৎ এবং অসীর্ম জগতের অধিবাসী । সর্বযুগের 
মান্থযের যতই হ্বাতঙ্থ্য থাকুক না কেন, পাপবোধ তাদের অভিন্ন । 

[05%9৬91 5০010 01550195 1) 



১৭২ টি, এস, এলিয়ট 

1015 60208 0065 180 ০919810£6. 

[006 06161021 800£815 ০? 0০৫ 2700 7৬11. 

আর মানুষের একমাজ উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের কাজে নিজেকে ঈঁপে দেয়া । 

ড/1)86 1166 1855 5০৮. 1 900 11855 1106 1166 0£৩610061? 

[11516 18 100 1166 6186 35 2101 17) 00118018109, 

/800 100 00191000165 1001 11৬0৫ 11) 1018856 0? 0০৫. 

এলিয়ট বলেন যে, কিং স্যাবা” এবং বিশপ মেলিটাস লগ্নে যে প্রথম চার্চ 

প্রতিষ্ঠা করেন, আধুনিকতম স্থপতিগণ তাদেরই এতিহের ধারক এবং বাহক। 

নিরবচ্ছিন্ন কাল প্রবহমান । তাই রাহারে ( £২৪1১৪15 ) এবং তার সমসাময়িক 

স্থপতিগণ সেই এঁতিহেরই অঙ্গ। বহু শতাবী পুর্বে জেরুজালেমে চার্চ প্রতিষ্ঠার 

সময়ে নেহেমিয়া যে বাধাবিগ্গের সম্মুখীন হয়েছিলেন, বর্তমান যুগে সেই বাধ! 

অপসারিত হয়নি । 

নাটকের দ্বিতীয় পর্বে একজন খাঁটি থুষ্টানের দৃষ্টিতে বিশ্বন্যর প্রথম দিন 
থেকে বর্তমান যুগের সমস্যার এঁতিহাসিক ধার! বিধৃত । সেই ইতিহাসের 

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটন| যীন্তর মর্তে আগমন । মহাকাল ও সীযিত 

কালের মধ্যে তিনিই সেতুবন্ধন । 
[২9106177661 21] 9০০ ৯10 219 10001009160 001 00৫, 

হাঃ 9915 10020910101 11176 9০0. 11৮09 5/1616 588 

₹/০11৫ 91088, 

[২9109100091 1151176 10 (81076, 9০08] 18050 2190 116 110 

1] 17165110109, 

এলিয়ট বর্তমান যুগের সভ্যতার দস্ভকে উপেক্ষা করেছেন। তাই তিনি 

বর্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে বলেছেন--*20 856 /1)101) 2৫81)088 191081৩- 

888619 792010/878, তাই ঈশ্বরের মন্দিরের প্রতি আমাদের তীব্র 

অনীহা। 
701%108716 015৩ 80818 11000 09010810018 8190 019651760, 

[71058665017 06858106 (16 1616606 16671891900, 

চ778598690. 21 জা ০9110175 ০9৫ & 18610102.1 2)0181105, 

চ098560 £7) 011000806 88 20895 0090105 &৪ 0088801৩- 

উপকরণের বৃহৎ দুর্গের মাঝে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ হারিয়ে গেছে। 
এলিয়ট সঙ্ের প্রয়োজনীয়তার কথ বারেবারেই বলেছেন । 



ছটি ছোট নাটিকা ১৭৩ 

[10515 15 30 11665 18615 1200 12. 90101031116 , 

তারইফলে মানুষ বিচ্ছিন্ন । নিঃসঙ্গতা বর্তমান যুগের চরম অভিশাপ। 
167 708৬5 1900 0070 1001 001 ০0018511 2০008, 155 889, 00$ 

200 8০0৫. 5 870 0019 188 10001 120051)6, ০8:0:6. 

“ক্ইনী আযমাং দি নাইটিনগেইলস* এবং “হুইনী আ্যাগনিষ্টেস* উভয় কাব্যেই 
1৩০৩11008 ৪56৩ 8101৩? এর বিভীষিকা । “ম্থইনী আযাগনিষ্টেস'-এর 

মূল স্থর জীবন আর মৃত্যু, আলে। আর অন্ধকারের দোল! । 
০০ ৫1681065009 81:90 9 ৪ 895৮018 ০১০1০০1 210 

85 00985592170 10৪ ৫8200 2180 108 09৬17 200. 165 ৫814. 

4১0 ০০ 246 107 ৪ 10001 8.0 (1.5 (0001176 ০1 ৪ 

1001 001 9০00 1000%/ 0106 

11817 00)910,5 %/8111176 01 9০ 

4100 109117905 90716 21155 

/00 0911)9199 50016 ৫62৫, 

যৌন জীবন বর্তমান যুগে অশ্ুচি। 
48100 1091 11511 ৫০ 2 811] 11 

4৯119 10120 1785 60, 1)6605 (0, 78105 (0 

02006 1) ৪ 116601106, ৫0 2 6111 10. 

জ্যাকোবীয় যুগের নাটকের স্থুর পুনকুচ্চারিত। কাহিনীতে বল হয়েছে, 
দুটি তকুণী তাদের প্রেমিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করছে । তারা হঠাৎ একটি 

শবাধার একে ফেলল । তার! স্বভাবে বাঁ অভীবে বু লোকের শয্যাসঙ্গিনী 
হয়। স্থুইনি সেই বহু লোকের একজন । সে একজন তরুণীকে নরখাদক 
এবং কুমীর অধ্যুষিত একটি নির্জন দ্বীপে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক, যেখানে “জন্ম, . 
যৌনসঙ্গম এবং মৃত্যুই একমাত্র সত্য । স্থইনী কথাপ্রসঙ্গে শ্বীকারোক্তি করে 
যে, সে একটি নিষ্ঠুর হত্যা করেছিল। তারপর তার! সমবেত কণ্ঠে গাইতে 
লাগল : 

/2৫ 9000 ৫1 101 & 1709০, 

4৯180 6105 €0201105 01৪ 10০4, 

০: 900. 10009 (116 1892217781075 918101185 101 9০00, - 

400 051188129 3 00১76 811৩, 

4৯20 06117808 9০৪৩ ৫68৫, 



১৭৪ টি, এস, এলিয়ট 

হঠাৎ দরজায় কড়া! নাড়ার শব শোন] গেল। 
নাটকটির দুটি অংশ--8188005206 01৪ 2১:০10989৩, এবং 45158706106 

০1 &1) 4৯৪০7. এলিয়ট উদ্ভয় অংশেই পাপবোধ নিয়ে আলোচন। করেছেন । 

কিন্তু যে নাটকে এই বিষূর্ত চিন্তাই একমাত্র উপজীব্য, নাটকীয় ঘটন! ঝ৷ 
মুহূর্ত থাকতে পারে, কিন্তু তা বথার্থ নাটক হতে পারেনা । এইখানেই 
এলিয়টের শিল্পী হিসেবে ব্যর্থতা । কিন্তু ভাবসম্পদের দিক থেকে নিশ্চয়ই 
ব্যর্থ নয়। এলিয়ট বর্তমান যুগের বিভীষিক! ও যাক্ত্রিকরূপটি আমাদের সামনে 
স্ন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন । স্থইনীর কষ্ঠে যন্ত্র দানবের কথ। বারেবারেই 
উচ্চারিত । "ু-সীটার, “মোটর কার" 'গ্রামোফোন* শবগুলি বারে বারেই 
আমাদের শ্রবণকে পীড়িত করে। উপলব্ধি করি যুগযন্ত্রণা, যাস্ত্রিকত।। 
ডাষ্টি এবং ডারিস-এর আলাপ প্রলাপের মতে৷ কষ্টদায়ক ৷ স্থইনী এবং 
ডরিস-এর আলাপের একটি অংশ উদ্ধৃত কর] যেতে পারে £ 

55%/96106* 4931109) 9180 ০019019010199 ৪:70. ৫6211) 

[17905 811, 11529058115 00805 211, [18905 ৪11 

13110), 9100 99100191019) 2100 ৫6801), 

70115. ৫ ০6 ০০:৫5 



চর্ভুদশ পরিচ্ছেষ 

সমাজ-সমালোচক এলিয়ট 

একদা «দি ক্রাইটেরির়ন, পত্রিকায় এলিয়ট লিখেছেন £ 

“5876 06108 90105020015 €010 00৪ 01065 65901001286 

91001610708 98117196 ৪8 [615 50081152006 0118 0105 100181 

90171608] 01700165108 98701001 %/16 2 (0069 198৬০ 81158 ৪116৫ 

০0০ 10118, 

হ্তরাং একদল সমালোচক বললেন, এলিয়ট ধর্ম চিন্তায় ব্যস্ত । সম্মান, 
সংসার, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি সবই তার কাছে তুচ্ছ। আবার কেউ 
কেউ এলিয়টকে বলেছেন ফ্যাসিবাদি । কেউ তাকে ইহুদি বিছেষী আখ্যা 
দিয়েছেন । কেউ তাকে বলেছেন সামস্ত প্রথায় বিশ্বাসী । 

এলিয়ট নিঃসন্দেহে ধর্মে বিশ্বাসী । তার কাব্য, নাটক, এবং সমালোচনার 
প্রতিটি ছত্রে এই বিশ্বাস বিধৃত । কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি ধর্ম সম্পর্কেই 
লিখেছেন । ম্যাথু আর্ণন্ডের মতোই তিনি সমাজচিস্তা করেছেন, যদিও তাদের 
সিদ্ধান্তে সর্বদাই সাধুজ্য ছিল না । 

আরন্ড চেয়েছিলেন, বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে সম্পদ আহরণ করে 
সমাজকে সমৃদ্ধ করা। “দি এগোয়িষ্ট, পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এলিয়ট 
লিখেছিলেন £ 

“09 0056 2506131860966 91 1080101) 10081 &0 01 09৬91017176 

0110 11] 06161101966,-71080 005 01068 ০01 06665110198 610 

815 & 18155 ০0185711118 10888, 2110 0186 01068 ০01 ৫6910191061 

11811 8 002612 10612, 

এলিয়ট এই ১811 & ৫0291) 10672,এর অন্ততম । ডেকাডেন্ট কবিদের 
মতো৷ এলিয়ট সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে গজদস্ত মিনারে বাস করেননি । 
“8 61690 0056 1) ড110105 108008616 ভা11655 1915 (৫1065 উক্ভিটি 

প্রণিধানযোগ্য । তাই প্রার সমগ্র সমালোচন1 সাহিত্যে সৌন্দর্যতত্ব, সমাজ- 
'নীতি, রাষ্ট্রনীতি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত । তিনি লিখেছেন ঃ 
০০ 9810 10691 ৫12৬ (106 1105 09 661 86861)9010 91161915777 

000 000181 2100 5909] 0116198977%, 



১৭৬ টি, এস, এলিয়ট 

“দি ক্রাইটেরিয়ান' পত্রিকার বছ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এলিয়ট তাঁর সামাজিক 
মতামত ব্যক্ত করেছেন। এলিয়টের সাম্যবাদে বিশ্বাস ছিল না। তাই তিনি 
লিখেছেন £ 

100616 স111 01009019 91%9255 16191 ৪. 1681 116909185 01 

18098, 25 00616 18 ৪15858 17690818 ০01 10701100818. 80 005 

[0170910761121 10681165 ০1 17277071719 10081 81258 06 25861:660) 

88 07050 0116 60081 82091165 0 00191 ০011891801) 00 09016 0£ 

691 19০9. 4৯১11 1561) 216 6008] 060:6 909৫ $ 1 01065 08070 

৪1] 66 60091 17 0119 ০10,561 081 290191 00118580101) (0%19105 

17766110158 15 6289115 105 8812)6 25 01796 (0187058 001 600919.% 

যেহেতু এলিয়ট ক্ল্যাসিকাল অন্ুশানে বিশ্বালী, তাই শৃঙ্খল] এবং বিধি- 

ব্যবস্থাকে তিনি মেনে চলেন । 

501051 ৪0৫ 2001)0110 215 59০0৫ £ 2 0911656 11) (10620 2৪ 

১০016 13581065015 88 ] [10101 006 8150810 06116%6 2:09 811181৩ - 

10695? 

কমনিজম এবং ফ্যাসিজ,ম উভয় নীতিরই তিনি বিরোধিতা! করেছেন । 
কারণ উভয় নীতিই ধর্ম বিরোধী । এলিয়ট বলেছিলেন, তিনি ধর্মে আংলো- 

ক্যাথলিক, সাহিত্যে ক্ল্যাসিসিষ্টি, এবং রাজ নীতিতে রাজভক্ত । তিনি তার 

অন্ততম ফরামী গুরু চার্লল মরাসের (01181199 7181185 ) কাছ থেকেই 

এই পাঠ গ্রহণ করেছিলেন | মরাস বলেছিলেন £ 01885100৩ (0:861011016, 

এবং 2108101010৩. মরাস রাজতন্তে বিশ্বাসী । গণতন্ত্রে নয়। কিন্ত একটা 

জিনিস মরাসের কাছ থেকে শিখতে রাজী ছিলেন না। সেটা হল তার 

নাস্তিক্যবাদ । 
এলিয়টের রাজতন্ত্রে বিশ্বাসের সঙ্গে গণতন্ত্রের বিরোধ ছিল না। যে 

গণতন্ত্র & 90591019910 06 005 09016 65 006 0901015 ৪:0৫ ০01 

086 79010, লে গণতন্ত্র এলিয়টের গণতঙ্জ নয়। 

/& 158] ৫0620001805 18 81238 & 158011061$5 ৫610001909, 

8100 982. 01015 2001081) 1102 80106 11001096100 0১ 11916016810 

1181008৪10৫ 16800005101116199. 

গণতঙ্্ের প্রতি তার বিশ্বাস এই কারণে যে, এখানে খুষটধর্ম বিপর়্ নয় 1; 



ছুটি ছোট নাটিক। ১৭৭ 

কিন্তু ফ্যাসিবাদীর। রাষ্ট্রকে সার্বভৌম, অত্রান্ত, এবং সর্বোচ্চ মনে করে বলেই 
খুইধর্মের প্রকাশ সেখানে একাস্তই কুদ্ধ। তাই তার স্থির সিদ্ধান্ত £ 

*চ9৫1) [২88$918 (0920108011115100, 2:00 [19.11917 [7280151 896] 

£০ 255 (9185 ৫160. ৪5 190116808110685, 10) ০6901218718 ০1111981 

18:98. 

এই প্রসঙ্গে এলিয়ট গণতন্ত্রের হ্বপক্ষে লেখনী ধান্ণ করেছিলেন ॥ 

আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু তুচ্ছ নয়। লরেন্সের “লেডি 

চ্যাটাপিস লাভার” (7.92) 07%2//6715)5 7,০৮6” ) উপন্যাসটি অঙ্গীল বলে 

অভিযুক্ত হল। তখন তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, সরকারের সিদ্ধান্ত খুব 
স্তায়নিষ্ঠ নয়। কারণ এই বইটি “০1 17098 861:1019 2100 1)161013 10)018]. 

818091011010.+ 

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নতুন নতুন রচন। হওয়া বাঞ্ছনীয় । কোনো 
কোনো! লেখা নিশ্চয়ই ক্ষতিকর । কিন্তু তা ৭5180010 ৮66 %1105/60 6০ 

91101915০07 81181 09 01611 ০৬/10 ভ/ 5181), 

মনে হয় যেন সপ্তদশ শতাবীর আর একজন বিখ্যাত সমর্থকের ক 
শুনছি । নাম তার মিপ্টন | 

এলিয়টের সমাজ চেতনা শুধু “দি ক্রাইটেরিয়ন” পত্রিকার সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধেই সীমাবদ্ধ নয়। তার কবিতা। ও নাটক সামাজিক সমন্যায় জর্জরিত। 

“দি ওয়ে ল্যাণ্ড' সমগ্র বিশ্বের করুণ চিত্র। সেখানে আলো নেই, আশা নেই, 
জীবনের স্পর্শ নেই। ভবিষ্তদ্ধ বক্তা টিরেসিয়াসের ঘতো। এলিয়ট দেখছেন, 
মান্ষের জীবনে কত বিকৃতি, কত্ত ব্যাভিচার। তাই তিনি তাকিয়ে আছেন, 
কখন তত্ত মাটীর উপর করুণা ধার নেমে আসবে । 

শুধু কী “দি ওয়েষ্টল্যা্ড 'দি হলে! মেন, “জেরটিয়ন" প্রভৃতি কবিতায় 
একই স্থরের অন্থসরণ। 

এলিয়ট বাট্রণড রাসেলের শিষ্ত । অন্তর দিয়ে তিনি শাস্তিবাদী। তার 

শ্রীয়াম্ষাঁল ঝাঁচ” এবং “ডিফিকাণ্টিম অব. এ ট্রেট্ুসম্যান' নামক ছুটি নাটিকা। 
পড়লে বুঝতে অস্থবিধা হয় না যে, এখানে এলিয়ট হিটলার এবং মুসোলিনির 
অত্যাচারে কতখানি ক্ষুক। কবিতার মাধ্যমে তিনি তার প্রতিবাদ ঘোষণ! 

করেছেন । কম্মনিজম, এবং ফ্যাসিজম.-এর স্বরূপ তিনি উপলদ্ধি করেছিলেন । 
তাই “দি রক' নাটকে লিখলেন £ 

3৭ 



১৪৮: টি, এস, এলিয়ট 

প[1)615 566205 10 10196 2020 1055 %/180 10911) 11) 8161১, 

6 172৬5 100 1005 60108 0100856 9110 109%/ 5৬ 218018. 

নতুন নতুন রাজনৈতিক মতবাদ জলের বুদ্বুদের মত আসছে যাচ্ছে । 'এলিয়ট 

মনে করেন, এসব মতবাদ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়। তিনি পথ দেখালেন 

তার “দি আইডিয়া অব্ এ ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটি" নামক গ্রন্থে । এই সময়ে তিনি 
বেতার যোগে যে ছুটি ভাষণ দিয়েছিলেন, তাও ম্মরণীয়। একটি হুল “দি চার্চেজ 
মেসেজ টু দি ওয়ান্ড? (?%2 0%%7৮40%5 16655286 :০1%2 ৮০৮1 ) এবং 

দ্বিতীয়টি 'টুওয়ার্ডল এ ক্রিশ্চিয়ান ব্রিটেইন* ( 70/0725 2 0/775107 

8771277 )। 

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কগণ বললেন, পৃথিবীর ভবিস্তৎ 
বড় অন্ধকার । রাসেলের মতো আশাবাদী দার্শনিক পর্ধস্ত বললেন £ 

৮0311616 21৫. 70091195518 1087)9 11669 ) 012 10117) 210 1319 1806 

17565 8105 8016 ৫০০] 8118 101611699 8)0 ৫910.” 

এলিয়ট আদর্শ খুষ্টধর্মের মধ্যে, কখনে| বা উপনিষদের বাণীর মধ্যে আলোর 
নিশান! খুজে পেলেন । জনমতকে এলিয়ট উপেক্ষা করেন নি । 

প্া)5 90665 ০০]৫ 191009.81) 01091 (189 17)699551% 01 788196০- 

8106 01311511917 01800910158 0019 ৪০ 9 859 116 11915 2104 

£6591808 ০1 01)6 759215 %/976. 106 (০০ 900061919 2£601966৫ ০01 

€০০ 519165019 001019£60, ০91 9০ [1 89 16 25 ৫9/61160 09 20৬ 

190101০9981 0:09586 ০ 6105 10080 11061060191 ০ £185 

২50110100017165 01 0101131019109”, 

ঝঞ্চাবিদ্ষৃন্ধ বুটেনে চার্চই একমাত্র আলোকবত্তিক! ! তাই তিনি বললেন : 
[185 ৫1991991866 09185111020 £ (073135618 ৮0110 ০1৫61, £%2 

01511501910 ৮0113 ০0:61 15 01011790519 016 0019 0106, ডা18101, 

[009 209 00100 01 ৬16৬, আহ]1 আআ 01, 

সেইন্ট অগাহিনের “দি সিটি অব্ গভ'-এর সঙ্গে এলিয়টের “দি আইডিয়া 
অব্ এ ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটি, তুলনীয় । অগাষিন বলেছেন দুটি রাজ্যের কথ।। 
একটি “দি সিটি অব্ গড”, ঈশ্বরের রাজ্য, আর একটি “দি আর্থলি সিটি”, অর্থাৎ 
রোম্যান সাম্রাজ্য । একটি সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রেম আর করুণা, আর একটির 
ভিত্তি লালসা, ক্রোধ, ইন্্রিনহখ । মানুষ পাগী। মান্য অপূর্ণ । কোনো 
মহাপুরুষই এক! মান্ষকে শুভ পথে উহ্দন্ধ করতে পারে না। তাই ক্যাথলিক 



ছুটি ছোট নাটিকা ১৭৯ 

সচার্চই শুধু পথ দেখাতে পারে। কারণ চার্চ মানুষের ০৪০১৪ প্রতীক। 
এলিয়ট বলেন £ 

40705 ০810 28561 080 05 0122]5 20088101115 ০01 ০010101 2190 

0812100০618 2 15118109058 ০0000] 800 0812006 ) 0৪ 006 0019 

102610] ০০01:86 001: ৪ ৪০০59 1191) ০০] £0115৩ 0৫. 

901710118109 15 ০1:9805%5 8০901৬1 10 0109 2 01 91111290100. 19 

0 0599106 ৪, 018119019,0.7 

ধর্ম ব্যতীত কোনো! পথ নেই। নান্িঃ পন্থা বিস্তাতে অয়নায়। কিন্ত 
এলিয়ট যে ধর্মের কথ! বলেছেন, তা মানুষকে বিচ্ছিন্ন না করে একাত্ম করে 
তোলে । এই ধর্মের কথ৷ তিনি ব্যাখ্যা! করেছেন £ “09160781801 11 

15115100---5/1)101) 18 1701 (1065 50106617805 25 00107181. 

ম্যাথু আরননন্ডের মতোই এলিয়ট “কালচার” বা “সংস্কৃতি? শব্ষটিকে ব্যাপক 
অর্থে নিয়েছেন । আনন্ড বলেন, “কালচার”-এর অর্থ 49৬ ০০60985 ৪100 

[.181১1 ধর্ম ও বুদ্ধির সংমিশ্রণ | তিনি প্রাচীন গ্রীক ভাবধারার উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। এলিয়ট বলেন £ 

“০ 019615 15 20 29006০ 110 9/1)801 6 028 526 &, 1911301) 

28 016 11016 18৮ 0 11665 01 2 09019, 10108 ৮1101 10 026 

8856, 0010 10001111716 609 10151) 2170 6৬610. 10 51691 270. 01091 

ড/%০ ৪. 11665 15 82190 105 ০1016. 

“নোট্ল টুওয়ার্ডস দি ডেফিনিশন অব, কালচার'-এর (79425 20/2743 

£%2 10607711107 0 0%14476 ) মূল কথাটি এই । এলিয়ট তিন প্রকার 

সংস্কৃতির কথা! বলেছেন। প্রথমত ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়ত শ্রেণীভিত্তিক, এবং 
তৃতীয়ত সামাদ্দিক। সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে বিশেষ কোনে! পার্থক্য নেই। 

তাই অস্ওয়ান্ড স্পেংলারের স্থরে স্থর মিলিয়ে তিনি বলেননিঃ 4৯৪ ০1111 
98001) ৪.৫৪1)098 ০0810:6 ৫6011155% ছুটি শব্দ সমাজ বোধক না হলেও 

পরম্পরের পরিপুরনক। সচেতন ভাবে সংস্কৃতি বা সভ্যতা কোনোটাই লভ্য 
নয়। ্ 

এলিয়ট বুঝেছিলেন যে, খৃষ্টান সমাজ হৃষ্টির আশ! স্থদূর পরাহত | ধর্ম- 
ভিত্তিক শিক্ষা! ও সংস্কৃতির উপর তিনি ক্রমশই গুরুত্ব আরোপ করলেন । 

প্রত্যেকটি মানুষকে আদর্শ নাগর্সিক হতে হবে, এই হোল এলিয়টের কাম্য | 
তিনি বিশ্বাস করেন, «55 ৪০০৫. 29817 200. 056 £ 09৫. ০01012010 816 



১৮০ টি এস, এলিয়ট 

$05061581”, যদি কোনো রাজ্যে কৃশাসন চালু থাকে, তাহলে সৎ ব্যক্তি 
সরকারের বিরোধিতা করে নাগরিক হিসাবে তার সততা প্রমাণ করতে 

পার়ে। সরকারের দিক থেকে তাহলে সে সৎ নাগরিক নয়। এমনকি সে 

সৎ মাছষও নয় । 

কিন্তু সততাই সবচেয়ে বড় কথা । সততার সঙ্গে শিক্ষার অঙ্গাঙ্গী যোগ । 

শিক্ষা সম্পূর্ণ রাষ্্ীয় বিষয় । 
প্)6 01116] 00106 101 10101) 96 208 06 19161279018 

51586612110 £:68661 1176515 510 03010 200 ০90910101 06 ০৫0০9861017 

৮9 075 91206. 420. 1067 | 595 ৮06 9696১, 2 ৫0180121062) 

11111091901: 8115 0618919626৮] 00520, 005 96001918০0৬ 61210 0101 

18 55০1 0০0811619. [6 0788 05610. [011789119 2, 9০6 11, 9516911) 

77010100681) ০০0100199 ) 006 12 811 ০০001011165 ঢু 0121071 008 0106 

9026 15 1170615 (০ 1100 25911 17015 0011890 €০ 1099 £1)6 19161, 

200 11161616016 171161190 (0 0211 179 10176”, 

এলিয়টকে অনেকে রক্ষণশীল, এমন কী প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়েছেন । 
কিন্তু বাস্তাবিক পক্ষে তিনি আন্তর্জাতিক এঁক্যে বিশ্বাসী । “এন্কাউষ্টার” পত্রিকার 

একটি সংখ্যায় ( ১৯৬২ খৃষ্টাবের ডিসেম্বর ) তিনি লিখেছেন £ 
“যু 17755 21525 09610 ' 80070815228 9৮০11 ০0? ০1086 

০100191  1918010105 9110) 005 900130198 ০0 %/981911) 

|70010106,5 | 

এলিয়ট বুঝেছিলেন, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে একট! নিবিড় 
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আছে । তার! সকলেই খৃষ্টান । ধর্মের অচ্ছেস্ রাখীবন্ধন 

তাদের এক করে দেবে ।. মাঝে মাঝে যুদ্ধ হয়, রক্তপাত হয়। কারণ তারা 

অথও দৃষ্টির অধিকারী নয়। ' 
“35 001 ০0200110650. 63651010108 5 17855 1 11 ০0] 0০151 60 

768076 1006 1)62108 2700. 81581006588 01 001 811019100 90101111911 

70011506000 88 16 9890 10 065 98115, ০ 19891 & 

916559176 80000 01 2019915 8110 11219, 770:০07০9 811811 21856 

906 01 1091 10176 200. (00159, 20৫১ 05 810118776 11518517 

০2175 0196 10110 ৪ 8190 1070910০006 81610865 8: ০181 

20890101770, 



পঞ্ষশ পরিচ্ছেদ 

সাহিত্য সমালোচক এলিয়ট 
রেনে ওয়েলেক ১৯৫৬ খুষ্টাব্বের জুলাই সংখ্যার “দি সেওয়ানি রিভিউ: 

পত্রিকায় লিখেছেন £ 

“ইংরেজী ভাষাভাষী জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক টি, এস, এলিয়ট। 
বর্তমান ফুগের কাব্য ও সাহিত্যের রুচির উপর তার অসাধারণ গ্রভাব। জ্জীয়: 
যুগের রুচি তিনি আখূল পরিবর্তন করেছেন । বু বড় ইংরেজ কবির পুন- 
যু'ল্যাযণ করেছেন৷ রোম্যার্টিসজ.মের প্রতি তার তীব্র অনীহা । মিল্টন 
এবং মিল্টনের কাব্যসম্পর্কে তিনি সমালোচন1 করেছেন ৷ দান্তে, জেকোবীয় 

যুগের নাট্যকার, মেটাফিজিক্যাল গোষ্ঠীর কবি, ড্রাইডেন, এবং ফরাসী সিম্বলিষ্ট। 
কবিদের রচনাকে মহৎ কাব্যের এঁতিহের ধারক এবং বাহক বলে প্রশংসা 
করেছেন। এক নতুন কাব্যতত্বের উদ্গাত। হিসেবে তিনি ম্মরণীয়। অথচ 

তার কাব্যতত্বের টীকাকারেরা এর গুরুত্ব পুরোপুরি উপলদ্ধি করেন নি। তার 
নৈর্যক্তিক কাব্যতত্ব, কাব্যহ্ুতির উপযোগী "0101960 59051611165*, বা বুদ্ধি 

ও আবেগের হুষ্টর সমন্বয়, 0৮16০0%০ ০০116186016, বা আত্মলীন ও বন্ত- 

লীনের সামঞ্ধস্ত, “৪৫100 বা এঁতিহের সমর্থন, ইংরেজী কাব্যে 

10150896101 01 8910581011109”র পরিবর্তে 40185009186101+, অর্থাৎ বুদ্ধি 

ও আবেগের বিচ্ছিন্নতা, কাব্যে কথ্যভাষার উপর গুরুত্ব, এবং কাব্যে ভাব এবং 

ভাষার সাযুজ্য সম্পকিত তত্ব বহু সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে ।” 
ওয়েলেক একটি অনুচ্ছেদে অনেক কথাই বলেছেন। পে সকল কথার 

বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 

এলিয়ট নভ্রতার সঙ্গে তার অবদান সম্বঞ্ধে বলেছেন ঃ 

আমার নিজের কোনে! কাব্য তত্ব নেই। আমি কবি ও সমালোচক। 

কাব্যতত্বের ব্যাখ্যা করবেন নন্দনতত্বের কারবারী। আমার ক্ষমতা তো 

অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ।” 

এলিয়টের বিচিত্র গ্রতিভা । কবি, নাট্যকার, ও সমালোচক এলিয়ট 

'সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রতিভার বলিষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি 

পরের মাঠের ফলল বিক্রী করেন নি। নিজের আঙিনায় সোনালী ফসল 

উৎপন্ন করেছেন । “নিউ ক্রিটিসিজম+ তারই অবদান | এফ, আর, লীভিস 



১৮২ টি, এস, এলিয়ট 

প্রশ্ন করেছেন--ণরে০জ 2025 91101099216 0161৩ ৬110 1896 1089.09: 

218 ৫106165006 (০ ০০---£000106৫ 9106+8 80081908, 00675 

80010170170, 0119:9 9$10916005 ৪8 & 198,511” প্রশ্নের উত্তর তিনি 

নিজেই দিয়েছেন, [71101 1995 000 0019 £61950 0) ০0109516101) 

8100 17190110908 ০ 01:16801510 ) 179 1785 006 1260 901151705 

0691815 1:501881119176 200 15011010091175 10585 20 

81019 010108%, 

বিংশশতাব্ধীর প্রথম পর্ব পর্বস্ত ইংল্যাণ্ড ম্যাথু আর্নন্ড এবং ওয়াণ্টার পেটার 
সমালোচনা সাহিত্যের দিকৃপাল। টি, ই, হিউম (থা 1. [3011)6 ), 

নিয়ে এলেন মৌলিক চিন্তাধারা! । হিউম এলিয়টকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত 
করেছেন । হিউম ক্ল্যাসিসিই । তিনি রোম্যটিকতার বিরোধী | রোম্যার্টিকদের 
মতে৷ তিনি বিশ্বাস করেন ন] যে, মানুষ কখনে। পূর্ণতা লাভ করতে পারে। 

ঈশ্বর পূর্ণ, মানুষ অপূর্ণ। ঈশ্বর অখণ্ড, মানুষ খণ্ডিত। তাই মান্ষের জীবনে 

অপরিমেয় ছুঃংখ আর বেদনা । যে মানুষ অপূর্ণ? তার অপরিসীম উন্নতির 

আশাও স্থদূর পরাহত। হিউমের ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস। কারণ তিনি 
সর্বশক্তিমান । হিউম জীবনে ও সাহিত্যে শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী | : 

হিউমের শিষ্য অতলাস্তিক সমুদ্রের এপারে আর ওপারে । এ'দের বলা হয় 
ণনিউক্রিটিকৃস+ | ইংল্যাণ্ডের “নিউ ক্রিটিক্স'দের মধ্যে এলিয়ট, আই.এ.রি চার্ডস, 
এফ. আর. লীভিস, এবং উইলিয়াম এম্পসন উল্লেখযোগ্য । আর আমেরিকার 
সমালোচকদের মধ্যে কেনেথ বার্ক, আলেন টেইট, ক্লিন ত্রকৃস, জন তরে! 

র্যান,সম এবং রিচার্ড ব্লযাকৃমূর ম্মরণীয়। এই সব সমালোচক মনে করেন যে, 
কোনে! কাব্য বা শিল্পরুষ্টির সৌন্দর্য বোঝবার জন্যে কবি বা শিল্পীর জীবনী ন। 
জানলেও চলে। তাঁদের এঁতিহাসিক পটতৃমিকার প্রয়োজন নেই । সমাজ 
তত্বের কচকচি সম্পূর্ণ নিরর্থক । তুলন] মূলক আলোচন] ও অপ্রাসঙ্গিক । যদি 
কবিতাটির ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ সুষ্ঠুভাবে করা যায় তাহলেই সেটা যথার্থ 
সমালোচনা । কবিতাটির ভাষা, শব্খসম্পদ্, তার সঙ্গীত বাক্প্রতিমা-_-সবই 
ব্যাখা করে চলে। এই সব সমালোচকদের সাথী হয়েও এলিয়ট কিন্তু .67001 

59926: সমালোচকদের সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। লেবু 
অতিরিক্ত কচ.লালে তেতো হুয়ে যায়। একট শব্বকে চূড়াস্ত বিশ্লেষণ করলেও 
রসের হানি ঘটে থাকে। 

এলিয়ট ১৯২১ সালে লিখেছেন £ ৭6 (600911০9001 1 
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80111 025 08756601001), 81000881) 10 0089 17) 6000৩ 82০00116 115 

9৬11) 0189780091৮, . 

সমালোচনার *০%/]. ০1187806০7৮, তার যথার্থ হ্বর্ূপ নিয়ে আসার বিষয়ে 
এলিয়টের অলামান্য দান । 

এলিয়ট ক্ল্যাসিকাল পন্থী। তিনি কাব্যে অনুপ্রেরণায় বিশ্বাসী নন। 
শৃঙ্খলা ছাড়া কাব্য ও সমালোচনা অসম্ভব। “দি ফাংশন অব. 

ক্রিটিশিজম, (7%2 2471007 ০ 071220757% ) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, 

রোম্যার্টিক সমালোচনা *2০ 69001 080 ৪ 901)09৩ 0211. 0£ ০01- 

151) 41175 ৪180 ০০00161001009 0180018, 910 1195 91701 6৮০10 211856৫ 

20 0109 21610012610 01 [01)911 ৫1091510995*, সমালোচকেরা যেন 

হাইভ পার্কের কাঠের বাক্সের উপর ধরাড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন, এবং কী 
বলছেন তা কেউই বুঝতে পারছেন ন1। 

ক্লযাসিকাল সমালোচনা সুস্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল । র্ল্যাসিকাল আর্ট “০০)- 

01566”, পূর্ণ, রোম্যান্টিক আর্ট “£18£2)501819”, খণ্ডিত 3 ক্লাসিকাল আর্ট 

*8৫8010, পরিণত, রোম্যা্টিক আর্ট “1100786016”, অপরিণত $ ক্ল্যাসিকাল 

আর্ট *91:৫611%, শৃঙ্খলা পূর্ণ, রোম্যার্টিক আর্ট “051590110%, উচ্ছল 

রোয্যার্টিক লেখকের! সর্বদাই তাদের “19061 ৬০০০১, অন্তরের বাণী শুনতে 

পান। সেই বাণীরই নাম প্রেরণ । ক্ল্যাসিকাল লেখক অস্তরের চেয়ে বাইরের 
জগতের উপরই অনেক বেশী নির্ভরশীল । €4০1 ০80110% £০% ০1 

10130065151 21191917065 (০ 50100611176 90015106 1[1618- 

৪5168%, এপিয়টের বন্ধু ছিলেন মিডলটন মারী । তিনিই “10051 ০২০৩, 
কথাটির প্রয়োগ করেন । এলিয়ট কৌতুকের সঙ্গে মারীর রোমার্টিকতায় 
বিরোধিতা করেছেন। ক্াসিকাল লেখক সর্বদাই সচেতন । তার ফলে 
আবেগ সেখানে গৌণ, বুদ্ধিবৃত্তি এবং যুকিনিষ্ঠা মৃখ্য। প্রত্যেকটি শব, প্রত্যেকটি 
বাকা, প্রত্যেকটি ব্যঞ্চন চিস্ত। গ্রন্থতত। তাই এলিয়টের রচনায় কোনে 
ভাবালুতা নেই । সর্বত্র বুদ্ধির দীপ্চি। 

“লিটল গিভিং কবিতায় র্ল্যাসিকাল কবিতার ভাষ৷ প্রয়োগ সম্বপ্ধে এলিয়ট 

লিখেছেন £ 

05 90101)017 901৫ 53:80 ৮/100000 01681, 

95 10109] 01৫. 0150195 00 1501 090817610. 

55 90109191616 ০010801 08001775 605661)61, 



১৮৪ টি, এস, এলিয়ট ' 

এলিয়টের মনে ক্ল্যাসিকাল কবি হবেন 12975150109], অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক । 

ক্্যাসিসিজম এবং নৈর্বযক্তিতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত । এলিয়ট মনে করেন, 
কবি এবং কবিত। হ্বতঙ্ছ। একটি কবিতা থেকে যে অন্তূতি এবং যে আবেগের 

জন্ম, কবির মনে কিন্তু সেই অনুভূতি বা সেই আবেগ নাও থাকত্তে পারে। 
রোম্যার্টিক কবিরা আত্মলীন, স্বান্গভৃতিগ্রধান । তার! নিজের মনের 

মাধুরী মিশিয়ে কাব্য রচন1 করেছেন । কবিতা তাদেরই মনের গ্রতিচ্ছবি। 
অনেকসময়েই রোম্যার্টিক কৰি নিজের খেয়ালখুশী মতে। লেখেন । সেখানে 
আইন নেই, শৃঙ্খল! নেই । বাধাবদ্ধহীন মনের উদ্দাম প্রকাশ । তাই এলিয়ট 
বলেন 2 411550119001] 210775 15 170 এ 886 £0106. [1 0161 

25808105117 59096101014085 2100 01)905.+ 

ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং অন্তান্ত রোম্যার্টিক কবি তাদের নিজেদের কথাই তাদের 

কাব্যে লিপিবদ্ধ করেছেন | তাদের কবিতা বহুলাংশে তাদেরই আত্মজীবনী, 
তাদের আশ] আকাব্া, হাসিকান্না, চাওয়া পাওয়ার ইতিহাস। এলিয়ট 
বললেন, কবিতা কবির আবেগের প্রকাশ নয় । ৮110651515৪ 81526 ৫681 

হা। (15 911112115০0 70099615, 91191) 10050 09 9910,8010775 21 

৫611061265০ [1 ০0৮ 5 080 2099 19 0509,119 01)00118010708 

/1)016 186 07181) 00 ০2 90109010995, 800 00179010909 ড/11916 176 

00518 0 09 01000118010109,” | 

্বপ্লাবি্ট হয়ে কবিত। লেখা চলবেন ৷ কবি হবেন সচেতন ! 
তারপর এলিয়টের বক্তব্য । “7৯০০৫: 45 006 & 6021776 1০০৪৩ 

06 62028008010, ০৫ 20 9599196 7010 61806101031 15 1701 1185 

63016951010 01 06150091109, 006 ৫) 959806 6010) 09150917211. 

টিতে 01 ০০007595021 (77096 9120 188৮5 17815017911 ৪2৫ 

€700110195 1070 1138 16 109915 €0 ড/2180 00 98০98909 70107, (13585 

100117185.” 

কবিতা আবেগের প্রকাশ নয়। কবিতা হোল আবেগ থেকে যুক্তি। 
কবিতা ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে না। বরঞ্চ ব্যক্তিত্বকে অবগুতিত করে| অবশ্থ 

যাদের আবেগ এবং ব্যক্তিত্ব আছে, তারাই বুঝবেন, আবেগ ও ব্যক্তিত্ব থেকে 
পলায়নের অর্থ কী। 

এলিয়টের বক্তব্য রোম্যার্টিক কবিদের বিরুদ্ধে দৃষ্ত প্রতিবাদ । আবেগ বা 
প্রেরণা বাই বলুন না কেন, এলিয়ট তাকে বলেছেন, ০৫86 1909 
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01901051016 200 069616601 80805 (1020 9৬61 ০06176৫ 1৫- 

18611 00 20061:1106 10010818105, আবেগ এবং প্রেরণা আলোর মতো 

আমাদের শুধু বিভ্রান্তই করে । 
আর্ট বহু ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান থেকে ম্বতন্ত্। কিন্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক 

যেমন তার গবেষণাগার এবং আবিষ্কৃত সত্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে 
রাখতে পারেন, শিল্পীও তাই। ন্৫ 18 10) (1015 ৫6091801891189680 

05৪৮ 810 10085 05 5881 ০ ৪900198০, 115 ০০0462010. ০৫ 

. 30161005,% 

কেউ কেউ বলেছেন, কবি তাহলে এলিয়টের মতে একটি &০6০708:00 বা 
বয়ংক্রিয় যস্ত্রছাড়। কিছু নয়। এলিয়ট কিন্তু তার মতকেই অভ্রাস্ত বলে মনে 
করেছেন । পান্র9106980 ০2101091917) 2120 56512810152 ৪019160120101 19 

01760660110 8001) (1.6 00961 ০৫ 0001 0186 0০9০9.” 

এই খানেই এলিয়টের সঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ রোম্যান্টিক কবিদের মধ্যে 

আকাশ পাতাল প্রভেদ। ওয়ার্ডসওয়া্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ল্যাসিসজ,মের 
বিরোধিতা করে বলেছিলেন কবিতা হল %50910191)6008 ০৬০110৬/ ০1 

00২10] £501178.* অর্থাৎ কবিত। ত্বতঃস্ফুর্তভাবে তীব্র আবেগের প্রকাশ। 
আবার তিনি বলেছেন, কবিতা হল “519096105 18০০119065 17 

(81095111105, অর্থাৎ শাস্তমনে আবেগের ম্মরণ। এলিয়ট আবেগ এবং 

ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটিয়ে কবি ও তার শিল্পকৃতির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রচন! 
করেছেন । “7106 29016 06166201 0106 210190, 0106 20016 ০0101019161 

891921:205 111 1711) ৮111 05 036 10080 1)0 500919 8100 (106 111710 

17101) ০:68098,* কবির সত্থার মধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা, কিন্তু তা সত্বেও কৰি 

তার সহি থেকে বিচ্ছিন্ন । 
নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে এলিয়টের “90)9০1%৩ ০০076190159, কথাটি বোঝা 

দরকার । অনেকের কাছেই শবটি ভীতিপ্রদ। ভীতিপ্রদ এই কারণে যে, 
এলিয়টের নিজের ব্যাখ্যাই বিষয়টিকে আরও ছুর্বোধ্য করে তুলেছে । 

এলিয়ট *০৮]6০৮৫%০ ০9:761861৩, কথাটি প্রয়োগ করেছেন তার 

17777161271 1775 7700167%5 গ্রবন্ধে। সমালোচক জে, এম, রবার্টসন 

হ্যামলেট, নাটকটির প্রশংসা করতে পারেন নি। *)6 88101 ০0? 

২006118018:5 63:20 17190101) 19, ৮০ 091165৩, 11165755915, 0086 

9181555006816:8 77277168০81 28 1619 9178165819216,8, 48 &, 
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0185 ৫681176 %10 010০ 625০ 01 £ 01011515-€0216 0001 1101৮ - 

48010, 8080৫ 079 919806896275 9188 009015 60 11890956 115 

"0015 80006580115 99010 006 41100209180167 10086611981 01 0185" 

018 0185. 

হামলেটের মনে তার মায়ের অপরাধের বোঝ|। ..কিন্ত তার "আবেগ : 

দিয়ে তিনি তা! প্রকাশ করতে পারছেন ন1। তাই রবার্টসনের মতে-_ 
“91)81065806816, 1১095655119 1101 618010 ৪৮০০০ 01019 100186 ৩. 

115 [78015 19 8190 1701 08550 ০ 06911089109 200 

৫1501959 ০৫ %15001 9017)0011765, 91791095980 [8115 10 178106 2. ' 

00770515121) 1018. 

স্থতরাং এলিয়টের সিছ্বাস্ত £ “9০ 91 [020 061176 91)910531962168 

109806101606, (115 019 15 10009 991:6810715 210 2101910 1911010, 

[0 565612.1 2.5 0126 0185 15 00221118800. ৫1900191116 89 1$ 

7)0176 01 (16 018615. 01811 0116 01955 1115 [106 10172581 2170 15- 

চ09551015 (16 ০06 010. 17101 91)9199962,16 59911 17050 1981109 ) 

2170 561 1185 1616 11 10 80091911005 2120 110011519061) 06168 

70101) 9৬61] 1798 16৬19101) 81)01]10. 172৬9 1)001060.% 

তার কারণ, “হ্যামলেট নাটকে ০০)০০:৬০ ০০1:16181%-এর একাস্ত 

অভাব। বিষয়টিকে প্রানজল করার উদ্দেস্টে এলিয়ট বললেন £ 
৮15 01115 /2% 0 6%01989110 9100110] 118 (116 [01 06. 

21 15 0৬ 11001716210 0015901৬65 90911918619, 7; 11 01161 

79109, 51102601010, 2 0115817) 01 8৮615, 5/1)101) 51191] 066 6126 

60109]19. 01 আ1)92120210100181 91001010177 9001. (1081 ৮1761 (106 

67091172]1 09063,517101) 11030 19110110866 11) 86118091% 61991191006 

216 210175 019 91006101219 11701090186910 ০৬ ০01:9৫.% 

শেক্সপীয়ারের প্রত্যেকটি ট্র্যাজেডিতেই নায়ক বিশেষ আবেগ এবং 
উদ্দেশ্য হার] চালিত । হ্যামলেটের মনে মায়ের অপরাধ, ওথেলোর মনে 

স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ, আপ্টনির মনে কামের তাড়না, করিওলেনাসের 
মনে অসংবত গর্ব। কিন্তু হ্যামলেট তার আবেগের কারণ সম্বন্ধে নির্বাক । 
মায়ের অপরাধ হুল ০৮1)০০1৮০ কারণ, আবেগ হল 50016011৬6 ' 

58101688102), কিন্তু ছুটির সামঞ্রন্ত বা সমন্বয় হল না। লেডি ম্যাকবেঞচ' 
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অপরাধ বোধের দ্বার! তাড়িত । কিন্তু কী কী অপরাধ তিনি করেছেন, তার 

কোনো উল্লেখ তিনি করেন নি । রাত্রে তীর ঘুম নেই। তিনি অর্ধনিমীলিত 
চোখে প্রদীপ্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে আরবের ফুলের সৌরভ, আর রক্তের 

গন্ধের কথা বলছেন । এসবই “86801 65051150095, অর্থাৎ ইঞ্জছরিয় লঙ্ধ 

অভিজ্ঞতা । আমর! তারই সাহায্যে লেডি ম্যাকবেথের মানসিক অবস্থা সম্যক 
উপলব্ধি করতে পা রি । এখানে ০০1০০০৮০ ০07161815 সাধিত হয়েছে । 

এলিয়ট “হ্যামলেট'নাটকটিকে গীতি কবিতা বলে মনে করেছেন বলেই এত 

গগুগোল। তিনি রবার্টসনের সমালোচনাকে এতট। গুরুত্ব দিয়েছেন যে তার 

কারণ খুজে পাওয়াও শক্ত। তাছাড়া এলিয়ট রবাট পনের সমালোচনার 

সেই অংশটুকুই গ্রহণ করেছেন, যার সাহায্যে তিনি তার ভ্রাস্ত মততকে অন্রাস্ত 
বলে চালাতে পারেন। কিন্তু রবাট'সন 'হামলেট” সম্বন্ধে যে প্রশস্তিবাকা 
উচ্চারণ করেছেন, সে সম্বন্ধে এলিয়ট নীরব । রবার্টগন বলেছিলেন, “715 

1681 001077791) 18 6০ [010 2 01006 10155 1000 2, 1788906101906 

ড/11101) 179 198 161 0.৮ 

এলিয়ট যে কোনে! কারণেই হোক না কেন, “হামলেট” নাটকটিকে প্রীতির 

দৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। তাই গোটে এবং কোলরিজ প্রমুখ সমালোচকদের 
ন্যাৎ করে তিনি পাঠকদের উপর তাঁর নিজের মত চাপিয়ে দিয়েছেন। 

হামলেট তার তীব্র আবেগ প্রকাশ করতে পারেন নি, এই উক্তিটিও বিচারসং 
নয়। *[810160 18  00108778690 ১১ 22 612306101) ড/1519০1) 19 

19য%919851016 ০9০8056 16 19 17) 9%:9658 ০: 0116 9005 29 (165 

8109981.* কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে হামলেট তীর সাতটি স্থগতোক্তিতে আবেগের 
নু প্রকাশ করেছেন । যে ০০919০61%65 1895 বা কারণগুলি দেখানো 

হয়েছে, তা আবেগের মাধ্যমে সুষ্ঠ ভাবেই উচ্চারিত। যদি তা নাই হয়, 

তাহলেও একথা শ্বীকার করতেই হবে যে, হামলেটের পক্ষে আবেগ প্রকাশের 
ব্যর্থ চেষ্টাও নায়ক চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য । তির্নি তার মনের গভীরে প্রবেশ 

করতে পারেন নি, এমনও তো! হতে পারে। এলিয়টের নিজের রচিত 

নাটকেই তো। এর ভুরি ভুরি উদাহরণ মিলবে ৷ টমাস বেকেট, হারি স্যার ক্লড 
সকলেই তো৷ কিছুক্ষণের জন্যে অস্তত নিজেদের মনের গভীরে প্রবেশ করতে 
অসমর্থ। রাজ! লীয়ার গনেরিল এবং রিগ্যানের কৃতজ্ঞতায় পাগল হয়ে 
গেলেন। হামলেটের মা গারউড তো! তাদের তুলনায় নিশ্রিয়, নিশ্রভ। 
কিন্ত হামলেটের সংবেদনশীল চিত্তে গার্ড সমগ্র মানব সমাজের স্ব 



১৮৮ টি, এস, এলিয়ট 

গ্রভীক। তাই তাঁর কর্মশক্তি থাক সত্ত্বেও স্তন্ধ। এক! তার পক্ষে সমাজের 
কল্যাণ সাধন অসম্ভব । আর যেখানে সমগ্র পৃথিবী ৪96৫6 881061, 

আগাছায় ভর্তি, সেখানে ,কীই বা করা যায়? শুধু আদর্শবাদী নায়ক আর 
তার অপরাধী মা-এই তে। নাটকের একমাত্র বিষয়বস্ত নয়। ওফেলিয়।, 

ক্ুডিয়াস, পোলোনিয়াস, রোজেনক্রাঞ্জ এবং গিল্ডনষ্টার্ণ সকলেই তো] হামলেটের 
মনে বিরাগ ও স্বণার সঞ্চার করছে। 

£0039901%6 ০০11618201৩ এর মূল কথা “90120016665 2৫60880% ০1 

875 67%:5078] 6০ 0186 910061019.” অর্থাৎ বাহিক ঘটনা (০৮)০০6৫৮৩ 

1895) এবং আবেগের (5%৮)০০%1$০ 9006$০0 ) স্থাঙ্গীকরণ । এলিয়ট 

এবং অন্যান্ত 3521909115% কবিদের রচনায় এর ছড়াছড়ি । ফিশার কিং এবং 

হোলি গ্রেইলের কাহিনী ওয়েস্ট ল্যা্ডের ০৮1০০:%০ ০9116186015. এলিয়ট 

বলেন £ “৬1816 111755195 5995১ 11 90, 15 (15 50095121006 01 016 

7০961.» যখন এলিয়ট লেখেন £হ “৮1951, 711)56708118 01 ৫110 

1187705, তখন যে কোনে ক্ষচিসম্পন্ন ব্যজির এই 59705010 93091161706 

থেকে দ্বণার আবেগের উদ্রেক হয় । “জেরট্টিয়ন” কবিতায় এলিয়ট ০৮1৩০৫৩ 

- ০০911618655 আনতে পেরেছেন । অন্ধ বুদ্ধ নিজের অতীতের ঘটনার উন্লেখ 

করে একটি সার্বজনীন জীবনের স্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীকে বাস্তবে বূপায়িত করেছেন। 
মিপ্টনের 527%597 44807:85/55. নাটকটির পর্যালোচনা করলে বিষয়টি 

আরও সহজবোধ্য হবে। মিল্টন ছিলেন পিউরিটান দলভুক্ত । তাদের সঙ্গে 
ন্বৈরাচারী রাজার দল, অর্থাৎ ক্যাভালিয়ারদের নিত্য বিরোধ । পিউরিটান 
দলের অন্তরের কামনা ছিল রাজতন্ত্রের ভন্মস্তূপের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা । 
মিন্টন ছিলেন আদর্শবাদী । আদর্শের জন্তে তিনি সবকিছুই বিসর্জন দিতে প্রস্তত 
ছিলেন। আদর্শের জন্যেই তিনি তার দৃষ্টি হারিয়েছেন। তিনি বিবাহ 
করেছিলেন শক্রপক্ষের মেয়ে মেরী পাওয়েলকে। স্ত্রীর জন্তে তাকে অনেক ছুঃখ 
পেতে হয়েছিল । রাজ! দ্বিতীয় চার্লস ও ক্যাভালিয়ারের দল স্বাধিকারে 

প্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্ধ মিল্টনকে কারারুদ্ধ করেন । মিন্টনের তখন মনে পড়ল 
বাইবেল-বধিত শ্তামসনের কথা । ঈশ্বর প্রেরিত আদর্শবাদী পুরুষ স্তামসন 

প্রেষার্ত হয়ে শক্রপক্ষের মেয়ে ডেলাইলাকে বিবাহ করেন। ডেলাইলার 
জন্যেই তাকে শক্রর হাতে বন্দী হতে হল। তীর চোখ ছুটী উপড়ে ফেলা 
হল। মিল্টনের জীবনের সক্ষে শ্যামসনের প্রচুর সাদৃশ্ত। মিল্টন তার 
58৮]16০0%5  50061108 এবং 6101207 এর একটি ০৮0০০৫15 
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০0811661081 খুঁজে ছিলেন। নিজের ছুঃখকে ০৮০০5 করতে 

চেয়েছিলেন । 98৮)6০615৩ এবং ০৮1০০০%৩ ০০9::61850 হল। তাই 

মিল্টন একটি মহৎ শিল্পকৃতি স্যষ করতে পেরেছিলেন । 
কিন্ত শুধু এইটুকু করতে পারলেই ০৮০০১৬৩ ০০:61867$০ হয় না। 

মিন্টন ভার আবেগকে সার্বজনীনতার স্তরে উন্নীত করেছেন। 

40৮16০%1%5 ০০91161861৩ কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছেন 

ওয়াশিংটন আযলষ্টন ( ড1881:1178601) 4১156010 ), কিন্তু এলিয়ট কথাটির. 

ব্যবহার করেছেন অন্ত অর্থে। এই বিষয়ক ভাবন! কিন্তু রোম্যার্টিক কৰি 
ওয়ার্ডসওয়ার্থেও পাওয়! যায় । 

ঢু 1180 17151717068 

5611] £17181957, 0086 010 ৪ 0216 07 00 0৬/21%. 

116, 

ঢ101517)0 0100006, 00151) [15 11) 2 ৬151016 1701206, 

90106 0091101) 01 €1)0982 01790100109 01 ০০0০৩11 

181 180. 05010 10801178 109986 ৪9০0 8০ 10106, 

এলিয়ট অবশ্ত এই বিষয়ের ভাবনার জন্যে ফরাসী প্রতীকবাদী কবিদের কাছে 
খণী। এজর পাউণ্ডের একটি উক্তিও তাকে প্রভাবিত করেছিল। ৯. 

“10986, 15 (1086 5110101। 01655616211 :11066119060181 2110 691200- 

(101181 90108109162. 111 21) 1185081)6 01 10081) ৫.” 

এলিয়টের নৈর্যক্তিকতার সঙ্গে 71816100. বা এ্ঁতিহাবোধ অকঙ্গাঙ্গীভাবে 

জড়িত । 776 72722117077 2712 17277221229 প্রবন্ধে এবং অন্তত. 

এলিয়ট ?8010107. বা এতভিহ্যের জরগান গেয়েছেন । সাধারণত 7:18010100 
শবটি আমাদের দৃষ্টিতে রক্ষণশীলত। ও প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচায়ক । 
বড় সাহিত্যিক হবেন মৌলিক, এবং অতীতের সঙ্গে তার যোগ বাঞ্ছনীয় নয়। 
এলিয়ট বলেন, "78016107. ব্যতিরেকে সাহিত্য স্থষ্টি সম্ভব নয়। অতীত 

লেখকদের ছায়া, তাদের প্রভাব উত্তরহ্থরীদের উপর পড়বেই, এবং পড়া 
উচিত। ৮ড/1)51589 16 5 80010201) 2 1০080 চ/2013001 

0015 12161501009, 5 51811 0061 ঠা 0180 1701 0101 006 0651 

০০৫ 010০ 10050 10015106191 18: ০01 1989 011. 179 09 [10086 110. 

ভ/1)101) 0119 ৫68৫ 09918) 1119 21799506015, 295611 [11911 1100)0162- 

1105 11986 25970118195 
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যে কোনে কবির শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে পূর্বন্থরীদের অনেক রচনা, অনেক 
'ভাবনা, অনেক সাধনার সুম্পষ্ট ছাপ। অতীত, বর্তমান, আর ভবিস্বৎ একই 
ন্থক্রে গাঁথা । «বার্ণ ট নর্টনএ এলিয়ট যথার্থই বলেছেন £ 

410 00 091 ০811 1 05115 

$/15575 0856 ৪10৫. 00015 85 2901516৫, 

বি 5101)51 100% 62361006100 1001 (০1,109, 

ব6110061 8596101 10017 06018176, 

“বার্ণ ট নর্টন'এর অন্ত একস্থলে একই ভাবনা বিধৃত । 
[1005 19155610210 (2006 7089 

4৯15 0০000 05111805 1016556186 31) (17055 00015 

4৯00 11006 0060165 90009.17890 11) (11786 102,810. 

অতীতকে আকড়ে ধরে হ্বপ্রাবিষ্ট হবার নাম হ19010190 নয়। অজান্তে 

আমাদের কাছে অতীত কখনো কখনো ধর! দেয়। তাকে [8 016191 
বলেনা । লেখককে সচেতন ভাবে অতীতের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত 

হতে হবে। সেই পরিচয় অনায়াসলভা নয়, পরিশ্রমসাপেক্ষ । অতীতের 
ভালে। মন্দ লেখকের উতৎকধ ও অপকর্ষ উপলব্ধি করতে হবে। তার জন্তে 

প্রয়োজন এতিহাপিক বোধ । হোমার থেকে হ্থরু করে আধুনিক যুগ পর্বস্ত 
সকল লেখক এই '19010190 এর হ্বর্ণশুত্রে গ্রথিত। এই এঁতিহা নদীর 

ধারার মতে! নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবহমান । “40৫ 005 10881911981] 56186 

870%091558 2, 0091061901018, 10090 001 06 (106 10850168501 1126 19851, 

৮৪০ ০৫40 791595706”, অতীতকে অতীত বলে মনে করা চলবে না। 

অতীত বর্তমানেরই একটি অঙ্গ | রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতাটি ন্মরণীয়। 
এই প্রসঙ্গে এলিয়টের প্রথম পর্বের সমালোচন] গ্রস্থ 4929:90. %/০০৫+- 

এর শিরোনামাটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর যেতে পারে । রোমের পার্বতী 

“নেমি' নামক স্থানে 98০: ৬০০৫ বা পবিভ্র কুক অবস্থিত । কারণ 

এখানে দেবী ডায়ানার মন্দির । এই কুঞ্চে একটি পবিজ্র বৃক্ষ ছিল। তার 

রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল কুঞ্ের অধিপতির । তিনি একধারে রাজা এবং 

'পুরোহিত। জেমস ফ্রেজার তার 701267: 8০8/ গ্রন্থে এই রাজার কাহিনী 

লিপিবন্ধ করেছেন। রাজ! ততদিনই রাজা এবং পুরোহিত থাকতে 

পারবেন, যতদিন ন। পর্বস্ত তার চেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী কোনো ৰাক্তি 
'তীকে হত্যা করে নিজে রাজ! এবং পুরোহিত হন। 
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এলিয়ট মনে করেন যে, এ পবিত্র কুঞ্ধ “[18010100+ এর বাঁসভৃমি। 
এখানে ডায়ানার পরিবর্তে "180111020+ হল দেবতা | সেই 1'5081107 কে 

রক্ষা! করবার জন্যে রাঁজা এবং পুরোছিত সর্বদাই সচেষ্ট । ইংরেজী বা 

.ইয়োর্োপীয় সাহিত্যে 17810107 রক্ষার উদ্ভেষ্তে কত রাজ! এবং পুরোহিত 
এসেছেন এবং গেছেন । এবার রাজা এবং পুরোহিত হ্বয়ং এলিয়ট । 

॥8.010100 এর ধারক এরং বাহক তরুণ এলিয়ট ৷ তিনি তার সমালোচনার 

ধারালে! তরবারি দিয়ে কত পূর্বহ্থরীদের স্বচ্ছন্দে হত্যা করেছেন । মিন্টনকে 

তিনি নম্তাৎ করেছেন। শেলী এবং কীট তার হাত থেকে রক্ষা পান নি। 
টেনিসন, স্থইনবার্ণ, এমন কী ম্যাথু আণন্ড, যিনি এলিয়টের মতোই ক্ল্যাসিকাল 

পথের পথিক, এবং রোম্যার্টিকতার প্রতি ধার তীব্র অনীহা, তাকেও ব্যাঙ্ক 
করতে ইতস্তত করেননি । সেক্সপীয়ার সন্বন্ধেও তার অনেক উক্তি ধ্বংসাত্মক । 

অথচ দেই রাজ! এবং পুরোহিতের মতো পূর্বন্থরীদের অনেক কিছুই বিনা 
ঘবেধায় আত্মন্মাৎ করেছেন। য1 আত্মলাৎ করেছেন তারই নাম 78016100, 

রোম্যান্টিক কবি হবেন মিডলটন মারীর ভাষায় “1711)67 %০1০০* এ 

বিশ্বাসী । প্লেটে! 4005: ৬০৫০৪, কথাটি ব্যবহার না করে “500008519- 

30108, অর্থাৎ “দেবতার ভর” কথাটির প্রয়োগ করেছেন। শেলী বলেছেন 

11917700105  178.01095', রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'জীবন দেবতা” 

“আত্মপরিচয়'-এ তিনি লিখেছেন £ 
“আমার ন্ুদীর্ঘকালের কবিত। লেখার ধরণটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন 

দেখি তখন ইহ] স্পষ্ট দেখিতে পাই--এ একট! ব্যাপার, যাহার উপর আমার 
“কোনে কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই 
লিখিতেছি বটে, কিন্ত আজ জানি, কথাট! সত্য নহে ।” 

এলিয়ট এ অনুপ্রেরণা! বা অন্তরের সাড়ায় বিশ্বাসী নন। তিনি 
['18৫10100--এ বিশ্বানী। তিনি বয়স নন। টি, ই, হিউম এবং রেমী 
ভি গুরমে। (89705 ৫6 0০8119016) তাকে শিখিয়েছেন ক্লযাসিস্জিষ 

এবং 71816100 এর পথের পথিক হতে। ধার খণ এলিয়ট শ্বীকার করেন 
নি, অথচ বার অবদান নিঃলদ্দেহে সবচেয়ে বেশী, তিনি হলেন ম্যাথু আধিল্ডি। 
তার 419 চ81100100 91 01:161015ছ) 2 0115 7১1680170 01706, প্রবন্ধে 

'21501692 কথাটির উল্লেখ নেই। কিন্তু এলিয়টের :5016101. সম্পকিত 

খারণা সেখানে সম্পূর্ণরূপে বিধৃত। আধন্ড বলেছেন, হৃষ্টিধমী সাহিত্য 
প্রচনার পিছনে রয়েছে % 1068 5016810 01 10698”, সেই 20585 রয়েছে 
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দেশে বিদেশে, বর্তমানে অভীতে | সমালোচনার অন্ততম কর্তব্য সেই ৭৫৩৪৪” 
সংগ্রহ করা । 20 1652110) ৪0৫ 21:9298966 006 ০9৪9 0081 1085 0661 

11)008176 8100 দ1116061 10. 0106 ড০110--পৃথিবীর যা কিছু মহৎ ও সুন্দর 

ভাবসম্পদ, তাই আহরণ করে অরুপণভাবে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। 
যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার নামই কর্ল্যাসিকাল। 40188551988 শবটির অর্থ শ্রেষ্ঠ । 

আর র্যাসিকৃস-এর হাজার রতন লুকিয়ে আছে "8080097. এর মধ্যে । তাই 
ক্যালিপিজম এবং 78016100. ওতপ্রোতভাবে জড়িত । আধন্ড, সেইণ্টসবারি . 

এবং হিউম এরা তিনজনই "7':8016107 এর ব্যাপারে এলিয়টের পূর্বস্থরী । 
সেইস্টপবানি তার 44 77£5£07) 0 (087701576 271৫ 1571672707 212515 27 

17796 গ্রন্থে নুম্প্উভাবে বলেছেন, শ্বকীয়তা, যৌলিকতা এ সকল কথা 
সাহিত্যিক এবং সমালোচকের পক্ষে বিপদজনক | ইয়োরোপের সমগ্র 
সাহিত্য ভাগ্ডার থেকে তাদের উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। আরন্ড এবং 
এলিয়ট ইয়োরোপের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বের জ্ঞান ভাণারে হাত দিয়েছেন । 
তাই আর্পন্ড সমালোচককে গীতা-বণিত মহাপুরুষের মতো অনাসক্ত হতে 

বলেছেন। আর এলিয়ট বুদ্ধদেবের বাণী আর উপনিষদের অহ্থশাসন পর্বস্ত 
শিল্োধার্য করেছেন । 

হিউমও 9010100 এর পক্ষপাতী । তাই তিনি বলেছেন £ ০121 

18 228 6%0090101159111% [1590 8100. 11001060 90118] ভ1)096 

18016 15 20509106919 90105181) [0 15 01015 0 0:8.010100. 210 

91590128010 01091 209 (10108 ৫9০6100 087 06 8০1 00৫ 01 111)”, 

এলিয়ট তার 272276707 ৫710 7772717%21 22167%1 গ্রবন্ধে ক্যাসিসিজম 

এবং রোম্যার্টিস্জিমের সুষ্ঠ সমন্বয় করেছেন। অতীতের বির*ট ভাবসম্পদের 

নাম যদি হয় ?8৫1000, তাহলে রোম্যার্টিক-কবি স্থলভ মৌলিকতার নাঁম 
[001510081 72160). এই "81090 এর সঙ্গে এলিয়টের ০1681 
কথাটিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত | তিনি তার 79165 20772745172 10277717707 

০ 01475 গ্রন্থে ব্যক্তি বিশেষের শ্রেণীবিশেষের, এবং সমগ্র সমাজের 

091516 বা সংস্কৃতির কথা বলেছেন । ব্যাক্তিবিশেষের ০91001€কে বলতে 

পারি [1108%1009] 11506 আর শ্রেণী-বিশেষের এবং সমগ্র সমাজের 

সংস্কৃতিকেই 1810590 আখ্য! দেয়৷ চলে । 

সংস্কৃতি এবং 18016101) শুধু মাত্র ৪: ব! শিল্প এবং সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ 

নয়। সেখানে ধর্মের এক বিশিষ্ট স্থান। তাই এলিয়ট 41675470786 
9045 গ্রন্থে বলেছেন £ | 
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*[056500, 15100 89151, ০: 5৬510 1911098121 0106 20930 

65108710506 9670987. ৫98758080 9611616 7 106:5 51165 19৬৩ 

০9055 1০ 1215 00611 11176 001) 11) 010৩ ০০00185 ০0? 0106 101 

1086501) ০? 0005 18016190100, 1860 10581) 09 08৫1030102৮ 

ড০01558 ৪1] (11০8০ 1191618] 2০610108, 118809 8100 00080008, £7:010 

0.৩ 10056 88111908116 151161005 11655 1০ 0৫2 50181005979] ড/2১ 

০1 £16661176 ৪ 81258176915 10101) 1501585206 015৩ ৮19০৫. 10111517019 

9£ 416 8212,5 19601010 118178 20 (119 58106 0190৩, 

এলিয়টের দৃষ্টিতে :8010301-এর অত্ন্ত ব্যাপক অর্থ | সমাজের 
মাষের আশা, ভরসা, স্থখ, ছুঃখ, তার অভ্যাস, রীতিনীতি, এবং ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান সবই 7501চ19-এর অস্ততুক্ত। যেহেতু এলিয়ট আযংলো-ক্যাথলিক 

সেই হেতু তিনি '5.৫1600-কে দেবতার আঙনে বসিয়েছেন | প্রটেষ্ট্যান্ট- 
ধর্মীরা প্রতিবাদ করতে পারেন, পরিপ্রশ্ন করতে পারেন। ক্যাথলিকধর্মীয়রা 
সতৃষ্ণনয়নে অতীতের পানে তাকিয়ে থাকেন। | 

কথা কও, কথা কও । 

স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী 

অচেতন তুমি নও-_ 

কথা কেন নাহি কও। 

তব সঞ্চার শুনেছি আমার 

মর্মের মাঝখানে, 

কত দিবসের কত সফয় 

রেখে যাও মোর প্রাণে । 

এতিহবোধ সম্প্ম লেখক বিশ্বাস করেন, সাহিত্য নিরবচ্ছিন্ন । তিনি 
জানেন, অতীতের কোন কোন লেখকের ভাবধারা বর্তমানেও জীবন্ত । তিনি 

ক্ষতীতের লেখকের সঙ্গে বর্তমান লেখকের তুলনা করবেন। এ্রতিহের 

কঠিপাথরে যে কোনো! লেখকের যুল্যায়ন করা যায়। তবে অতীতই বর্তমানকে 
চালিত করবে, তা ঠিক নয়। অতীতকেও বর্তমান যুগের লেখক পরিবর্তিত 
করবেন । 79৫55 207/2705 1%2 10612757107 0 0%11975 গ্রন্থে এলিয়ট 

বলেছেন £ 
হা 09609 0516 15 00 8001) 00176 88 90102111666 91151179110 

01776 20060106 €০ 005 0880 1760651 ৪, 11811, & 1708006, 

৩ 



৯৪টি 
টি, এসঃ এলিয়ট 

৪ 91)8106805816, & 0990176, 55 00170 (175 11015 18616 01 0176 

[70100921 0096119 19 2106160, 11760 ৪ 81681 7০৪ 1088 11560, 

08118177 (11065 1785 09910 ৫9106 00০6 80৫ 101: 811, 211৫ 081119€ 

66 20185%90 28810) ০০ 00. (06 01561 15900, 591১ 01586 0০69 

8009 5010091118175 £0 (16 ০0199197 178661181 0906 ০01 18191) 1106 

01076 21] 06 ড/110061.” 

যখন ভাঞ্জিল, দাস্তে, শেক্সপীয়ার অথবা গ্যেটের মতো! কবি জন্মগ্রহণ 
করেন, তখন তার! শুধু তাদের নিজেদের যুগের কৰি নন, তারা ইয়োরোগীয় 
কবিদের ভবিস্তৎ নির্ধারণ করেন । 

অতীতের কবির সঙ্গে বর্তমান কবির তুলনার উদ্েস্ঠ কিন্ত কোন যুগের 

রচনা! শ্রেষ্ঠ তার মূল্যায়ন নয়। অতীতের মাপকাঠি দিয়েই বর্তমানের মৃল্যায়ন 
স্তায়সঙ্গত নয় । তুলনার উদ্দেস্ত বিভিন্ন যুগের সাহিত্যের বিশ্লেষণ, এবং বর্তমান 

যুগের রচনার ম্বরূপের যথার্থ উপলব্ধি ও রসাম্বাদন। অতীতের সাহায্যে 
বর্তমানকে বোঝ1, এবং বর্তমানের সাহায্যে অতীতকে বোঝাটাও অন্ততম 

উদ্দেস্ট। 

সমগ্র অতীতকে তো! জান সম্ভব নয়। হয় তো বা উচিতও নয়। 

অতীতকে পরীক্ষা করে যা. শুধুমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ তাই গ্রহুনীয় আবার বিশেষ 

যুগের বিশেষ কবিদের সম্বন্ধে উৎসাহিত হুওয়াট। ঠিক নয় । কারণ "808 

(190 বিশিষ্ট লেখকদের রচনার মধ্যেই একমাত্র সীমাবদ্ধ নয়। কারণ কাব্যের 
মূল ধার! বিখ্যাত কবিদের দ্বারাই নির্ধারিত হয় না। ছোট কবিদের সাহিত্যের 
ইতিহাসে যে পরিচিতি দেয় হয়, তা আয়তনে অল্প। কিন্তু তাদের মুল্য বা 
অবদান অল্প নয় । তাই "শ5 01885195 2100 (116 7$19,0 ০1 7.50:615 প্রবন্ধে 

এলিয়ট লিখেছেন £ 
৮6 1189 10 8810, 101 1061915 119 1790 91191068968,6 ৪17৫ 

73017%81 1620, 00 ৮112 1080. 1119 1517811518) 20010015 1758 

৮/1)056 %/01108 11010118190. 91781065809910 8190 73011982105 

আর্টের উন্নতি হয় না। হোমার বা শেক্সপীয়ার চিরস্তন। তাই একথ! ্ 
বল! চলে না যে, তারা পুরোনো হয়ে গেছেন । বাস্তবিক পক্ষে পট 

সাহিত্যিক মূল্য অজর, অমর । 
অতীতের জান লাভ করবার জন্যে দিবারাজ্রি পড়াশ্তনো! করতে হবে-_ 

একথা কিন্ত এলিয়ট বলেন নি। শেক্সপীয়ার নিশ্চয়ই বড় বড় লাইব্রেরীতে 
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গিয়ে রোমের ইতিহাস পড়েন নি। কিন্তু পুটার্কের ইতিহাস পড়ে তিনি । 
রোমের [18016100 পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন । 

এলিয়টের মতে ['£80690 ইতিহাসের যতো, মিশরের মমীর মতো। মৃত্ত 
নয়। তাজীবস্ত। 'ডাই স্তাল্ভেজেস,-এ তিনি বলেছেন £ 

1175 10890 65091890065 1:6৬1৬০৫. 21) 010৩ 11658101796 

25 101 0106 6521991101009 01 0196 1866 011 

30 01 13909 £0120912,080188 3 

[11076 005 05511056115 1106 [186 016561৬61. 

মহাকাল অনেক কিছু ধ্বংস করেন, অনেক কিছু সযত্বে রক্ষা! করেন। 

ধতিহের অর্থ অতীতের ইতিহাল নয়। এঁতিহ্ের অর্থ অতীত, বর্তমান, এবং 
ভবিষ্ৎকে একটি অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে দেখা । তাই 76 14%56 0] 10917) 

প্রবন্ধে এলিয়ট লিখেছেন £ 
0০92006]11) ৮101) 006 19016 16901165 2. 0013 091) -৬/111) 0186 

1095 8150 3 101 118 01061 £0 10009 ৬172 00619 15 0 ০6০ ৫0169 

৮৮০ 1650 £ 70196 2,০০1:815 10790160565 ০1 %/1)2 1795 ০661 

00176 2115945 ) 8120 (1815 88911) 19909 10 9:9.17011021101) ০01 [19096 

19781010155 900 901001010179 %/18101) 17010 ৮০9০৫ 215/9,55, 2100 (০ 

৫1511080151) (10610 17012) [1)0956 ড/181091) 91019 1,510 ৮০০ 101 0186 

,01 200111918০0 ০1 ০01 [076060689018,% 

কবি ও সমালোচক উভয়েই এঁতিহের ধারক এবং বাহক। উভয়েই 
এতিহের দ্বার! রসপুষ্ঠ। ক্ল্যাসিকাল কবি সচেতন বা অচেতন ভাবে সাহিত্যিক 
“এ্ীতিহের একটি অংশ । 44275172782 0০045 গ্রন্থে এলিয়ট সচেতন এবং 

অচেতন ভাবে এঁতিহের একটি অংশ হওয়া সম্বন্ধে মনোজ আলোচন। 

করেছেন । সচেতন ভাবকে তিনি বলেছেন 010)9025. 
“4৯ 08৫10601815 1801067 2 2 01165091176 ৪100 20611) 

ড/1)101. 011818,01611865 2  8£1001)  11010021) £610919880105 2 

.8080..,16 10090 1815615% 06১, 01,..291) 01 (156 51610061015 11 0 

20056 0665  013091750109105 ) 9/161625 [105 18811 61291006 ০ 

01611000%5 15 ও 178091 %/171018 92119 101 (176 855109156 ০1 811 

081 ০0108091909 1171511166109.+ 

শেক্সপীয়ায় অচেতন ভাবেই অতীতের ভাবধার! গ্রহণ করেছেন । তাই 



১৪৩ টি, এল, এলিয়ট 

অতীতকে জানবার জন্তে তাকে রাত্বি জেগে পড়াশুনো! করতে হয় নি 

মিপ্টনকে করতে হয়েছিল । 
সমালোচনার ক্ষেত্রেও 7:8010100-এর অপরিসীম মূল্য । তাই "1৩ 

7১6150 01100, প্রবন্ধে এলিয়ট লিখেছেন £ 

৮176 11800910180 011010 15 1105 19919010 %/110 18 29019৫ 

10) 1176 101589106 010121709 06 210 8170 9/1)0 5/19165 60 011195 

(16 01965 ০ (16 7085 €0 06981 0001 0106 9০910101018 ০01 [18696 

[1০ 151005.” 

তবে একথাও সত্য যে কোনো। কোনে বিশিষ্ট সমালোচক এঁতিহকে সম্পূর্ণ 
অস্বীকার করেছেন । ৭07 1৯০০৮ ৪0৫ 7৯০৪৪, প্রবন্ধে এলিয়ট প্রসঙ্গ ক্রমে 

জনসনের কথা বলেছেন। জনসন অষ্টাদশ শতাবীকে অন্রাস্ত বলে মনে 
করতেন । তাই তার সকল সমালোচনাই অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাবধারার বার! 

সম্পক্ত। 

এলিয়ট তার কাব্যে ও সমালোচনায় সচেতন ভাবে এঁতিহোর ধারার 

বাহক। তীর সমালোচনার বৈশিষ্ট্য আলোচনার পূর্বে সমালোচন। সম্বন্ধে ভার 
বক্তব্যগুলি উপস্থাপিত কর! প্রয়োজন | “7118০ 7৯91690% 011619১ এবং ৭6 

700০1$97) ০1 186101518+ প্রভৃতি প্রবন্ধে সমালোচন। সম্বন্ধে তার উক্ভিগুলি 
প্রণিধানযোগ্য । 

এলিয়টের মতে কোলরিজই শ্রেষ্ঠ ইংরেজ সমালোচক। যদিও আণিন্ডি 
ইংরেজী সমালোচনার সঙ্গে ইয়োরোপীয় সমালোচনার সেতুবন্ধন রচনা 
করেছেন, তবুও তিনি ৭৪ 79001811891 ০01 80929, 19618916890 &, 

০159001 01 10658.” তিনি নতুন ভাব কৃষ্টি করতে পারেন নি। আর্ণন্ডের 

পরবন্তী সমালোচকের! ছুটী ভাগে বিভক্ত । একদলকে বল! হয় [£0)19- 
55101091980, অর্থাৎ নিজের মনের মাধুরী দিয়ে সমালোচন1 করা, আর একদল 

ধারা বিমূর্ত, দার্শনিক বা ভাষা বিষয়ক সমালোচক । প্রথম দলের মধ্যে 

স্থইনবার্প এবং আর্থার সাইমন্স অন্তভূক্ত। ক্যামের দিয়ে যেমন ছবি তোল! 
হয়, তেমনি এই জাতীয় সমালোচক তাদের মনের ক্যামের] দিয়ে শিল্পকৃতির 
ছবিটি মনে এ'কে নেন । সেই ছবির উপর তাঁরা আরও অনেক রং চড়িয়ে 

দেন। এই জাতীয় সমালোচনা স্বান্থভৃতি প্রধান। তাই স্থইনবার্ণ এবং 
সাইমন্স উভয়েই অসম্পূর্ণ সমালোচক | কিন্তু স্থইনবার্ণ সাইমনসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
এই কারণে যে তিনি কবি এবং সমালোচক । কবি যদি সমালোচক হন, তা 
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হলে তার সমালোচন। অনেক বেশী সার্থক। 
+/8080800) 451)11990017198] বা ০:৮৪, সমালোচনা সম্পর্কে 

এলিয়টের ধারণ] ভালে! নয়। এই দলের সমালোচকের ভাবালুতা ত্বার! 
চালিত। ভাদের ভাষ! অস্পষ্ট । তার! চিন্তার পরিবর্তে আবেগকেই প্রকাশ 
করেন । শবাড়ম্বরই তাদের পুজি । 

আযারিইটল 411)155501018510, এবং “৪:08 উভয় দলের 

সমালোচকের অনেক উর্ধে। তাকে নি:সন্দেহে পুর্ণ সমালোচক বল। যায়। 

তার দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ এবং বৈজ্ঞানিক । তিনি তার ক্ষরধার বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্বের 
সকল বিষয় সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় কোনে 
ভাবালুতা ছিল না। কারণ তিনি যুক্তিনিষ্ঠ এবং বন্তনিষ্ঠ। আ্যারিইটল 

সাহিত্য আলোচনার কোন অন্শাসন দেন নি। কোনে! কবিতা বা নাটক 

দেখে বা পড়ে তিনি তার বিলেষণ করেছেন মাত্র। হোরেস শুধু নির্দেশ এবং 
অন্থশাসনই দিয়েছেন । তীর ভঙ্গীটা যেন অনেকটা] এই রকম, দেখ হে 
আমি যা! বলছি তাই শেষ কথা । ন্বতরাং বিনা বিচারে, বিন! ছিধায় আমার 
নির্দেশ শিরোধার্ধ কর। ড্রাইডেন এবং ক্যাম্পিয়ন প্রমুখ সমালোচকও 
অনুশাসন দেয়ার পক্ষপাতী । কোলরিজের ক্ষমত! এবং বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। 

কিন্ত তিনি দার্শনিক চিন্তায় এতই বিভোর যে সাহিত্য সমালোচনায় তিনি 

দর্শন নিয়ে এসেছেন । ফরাসী সমালোচক সেইণ্ট বাউভের বহু গুণ। 

কিন্ত তিনিও সমালোচনার ক্ষেত্রে দেহতত্ব নিয়ে এসেছেন । এযুগে একজন 

সমালোচকই আরিষ্টটলের-_সঙ্গে তুলনীয় ॥ তিনি রেমি ডি গুরমে (7২৪0১ 
৫6 09091177017 ) 

আদর্শ সমালোচকের গুণাবলী সম্বন্ধে এলিয়ট তার মতামত ব্যক্ত 

করেছেন। আদর্শ সমালোচক হবেন সংবেদনশীল, স্থপত্তিত, তথ্যনিষ্ঠ 

গ্রতিহাসিক বোধসম্পন্ন, এবং তর্কশান্ত্রজ্জের মতে| সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সমর্থ। 
আদর্শ সমালোচককে প্রচুর পড়াশ্ডনে! করতে হবে। পতঙ্িত ব্যক্তি 

559759 91 8০৮, তথ্যনিষ্ঠা এবং 9989 ০? 1)156019+ বা এঁতিহাঁসিক 

চেতনার অধিকারী । 
এলিয়ট বলেন, “”[1)5 [0501112. 11109169006 016 (15 0110107570) 

01? 07801162010615 19 01086 2 01110 10091 19৬6 2 ৮61 1)151719 

05$610790. 86285 ০1 1806৮, এলিয়ট ০ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে 

গালোচনা করেন নি। কিন্তু তিনটি শব্দের প্রয়োগে বিষয়টি আমাদের 



১৪৮ ও টি, এস, এলিয়ট 

হৃদযঙ্ষম হয়। প্রত্যেকটি কাব্যে বা শিল্পকুতির “0০010800108, 105 85002108, 

168 ৪£০116888, জানাকে তথ্যনিষ্ঠা বল চলে । 

এতিহামিক চেতনার অর্থ ইয়োরোপীয় ট্রযাডিশনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় । 
এলিয়ট দার্শনিক এবং এঁতিহাসিক সমালোচকদের উপর খড়গহন্ত । 

[১5156 011610 প্রবন্ধে এলিয়ট নুস্পইভাবে বলেছেন যে 99860615ি 

0£10801577 বা বৈজ্ঞানিক সমালোচনাই শ্রেষ্ঠ সমালোচনা । 410019558- 

01019020 016201800+ বা ম্বান্ভৃতিগ্রধান সমালোচন] উৎকৃষ্ট সমালোচন। 
নয়। 4৮৪৫৪০% 01360191570 অস্পষ্ট | এখানে শবের প্রয়োগ যুক্তিনিষ্ঠ 
নয়। ৭0০08108010 011098911'-এ সমালোচক নিজের মতামত অন্রাস্ত 

বলে ঘোষণ! করেন । “7.551519055 0116191970১ 40006118016 €(011619151)+ 

এর নামান্তর | 41315971981 018191570এ পারঙ্গম সমালোচকেরা একটি 

শিল্পকৃতির এঁতিহাসিক জ্ঞান নিয়েই সন্তুষ্ট । “1 0118101) 0:2161015]0, 

59০15001650 011091507,"এর মতো! শ্রেষ্ঠ না হলেও এর বিশেষ মৃল্য রয়েছে। 
যিনি একাধান্বে কবি এবং সমালোচক তার পক্ষেই ছা 071051101 03116101917 

করা সম্ভব। কারণ তিনিই একাধারে শ্র্টী এবং সমালোচক । 
১511806 011010” প্রবন্ধটির পর এলিয়টের “[)৩ চ1100107 ০ 

011010151) প্রবন্ধটি পাঠ করা উচিত । মিডলটন মারীর 70712711057 

270 175 2722:407 প্রবন্ধের বিরুদ্ধে এলিয়ট তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন 
“12 70120161018 0? (01:16191510+ প্রবন্ধে । এখানেও তিনি তার 

772271207 2752 2712)772841 212: প্রবন্ধের অনেকট। পুনকুক্তি করেছেন। 

['18010800. এর মূল্য অপরিসীম । হোমার থেকে আরম করে আধুনিক 
ষুগ পর্ধস্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন ট্র্যাডিশনের ধারা বয়ে চলেছে । কবি বা 
শিল্পীকে সেই 8016197) এর অংশ হতে হবে। 

প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে এলিয়ট সমালোচনার সংজ্ঞা দিয়েছেন । 
0০116101820 18081 21528 19101995 21 2120 11) ৬16৬7) ড/111091) 

10181)19 91062101176) 80065975 1০ ০05 0106 91001026101 ০01 %/ 01165, 

91210 00 6115 ০০011506101, ০6 08.8৩.১ অর্থাৎ শিক্পক্তির প্রাঞ্ল 

বিশ্লেষণ এবং পাঠকের কুচি পরিবর্তন করাই সমালোচকের কর্তব্য । 
16 01110, ১, 86 06 15 ০ 1056169 1715 55856610968, 811001৫ 

1) 68001 10 ৫1801911776 1115 10615011891 01691001068 ড/111), 

28 10099 01 1819 6119৬5 88 1089161৩, 1. [16 00107801, 790019084%. 
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০ 00৩ 100805010. [৩ ০1100 ৫6861:565. £0 69 1619950. 1? 
৩ 8096০ 01186 116 05৩৪ 718 1155117090৫ ৫০ 005 ড10161006 

8110 63605201050? 1719 ০001009160107 ০ 06 01151 9136010, 01 6156. 
€০ 9০106 1110178 ০৫016195 01 1115 ০%/1%, অর্থাৎ আদর্শ সমালোচক 
ব্যকিগত ভালোমন্দের উদ্ধে থাকবেন । যে সমালোচক নিজের মনের মাধুরী 
যিশিয়ে সব কিছু রচন1] করেন, তিনি বজনীয় | 

মিডলটন মারী বলেছেন, 4:201161 ৬০1০০-এর সাহায্যে শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা 
সম্ভব । এলিয়টের দৃষ্টিতে 4101.£ ৮০:০৩, বা অনুপ্রেরণার কোনো যৃল্যই নেই। 
এলিয়ট ম্যাথু আর্নন্ডেরও বিরোধিতা করেছেন । কারণ, আর্নন্ড সাহিত্যকে 
০1161081, এবং 91590৩, এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন ৷ বান্তবিকপক্ষে 

সব, লেখকই সমালোচক । ৮7155151851 0816 01 06 15001 01 20 

৪001)01 118001010951176 1119 10110 19 01168098911 2০০1: 3 [16 120101" 

01 510105, 001000811176, ০0105111800115, 63:01181176, ০০011600118, 

(98018. প্রত্যেক লেখককে নিজের রচনাকে নির্বাচন, সমীকরণ, বর্জন, 

শোধন এবং পরীক্ষা করতে হয়। আর এসব কাজ তো নিঃসন্দেহে 

সমালোচকের কাজ । 

হুষ্টিধর্মী সাহিত্য সমালোচনারই নাষাস্তর | কিন্তু সমালোচন] স্থটিধর্মী নয় । 

আদর্শ সমালোচকের শ্রেষ্ঠ গুণ-__তথ্যনিষ্ঠা ৷ শিল্পকর্মের উৎস এবং তার 

পটভূমিকা সম্বন্ধে তার সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । দ্বিতীয়ত তিনি শিল্প 

কর্মের বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক আলোচনা করতে সমর্থ হবেন। যে 
শিল্পকর্মের বিশ্লেষণ বা তুলনামূলক আলোচনা করতে হবে, তার-_সমন্ধে 
সমালোচকের নিবিড় পরিচয় থাক! প্রয়োজন ৷ শিল্পকর্মটির বিষয়বস্ত ও 
আদিক সম্বন্ধে তিনি যতটা জানা সম্ভব, ততটা জানবেন । সমালোচক 

তার সমালোচনার সাহায্যে পাঠকের সাহিত্য বোধ উদ্ধদ্ধ করবেন । তার 
আনন্দবৃদ্ধির সহায়তা করবেন । তথ্যনিষ্ঠার অর্থ অপ্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ 

নয়। শেক্সপরীয়ারের ধোপার খরচা কত ছিল, বা কোনো! একটি উপন্যাসে 

কতবার “জিরাফ' শব্দটি ব্যবহার কর! হয়েছে, তা জানার কোনো প্রয়োজনীয়- 

তানেই। 

এলিয়ট মুল গ্রন্থ বা কাবোর উপর অপাধারণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন । 

এই দিক থেকে বিচার করলে এলিয়ট "খত (10০8, দের অন্যতম কিন্ত 
এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন । যার] একটি কবিতার প্রত্যেকটি 



২০০ টি, এস, এলিয়ট 

শব নিয়ে আলোচনা করতে বসেন, তাদের এলিয়ট 47,51701-801066201, 

আখ্যা দিয়েছেন কারণ তার! “লবুর রস নিষ্কাসন করতে গিয়ে তাকে তেতো! 
করে ফেলেন। এলিয়ট শ্রেষ্ঠ সমালোচক তাঁকেই বলেন, ধিনি বৈজানিক এবং 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অধিকারী । 

১৯৫৬ থুষ্টান্দে রচিত “7%2 7707712275০" 07৮84208574, প্রবন্ধটিতেও 

এলিয়টের সমালোচন। সম্পকিত মতামত বিধৃত। এলিয়ট বলেন যে যুগে 

যুগে সাহিত্য যুল্যায়নের নতুন মাপকাঠির প্রয়োজন । “5901১ £506180101 

0117789 1০ 106 091061000196101) ০1 810 109 ০10 09216801165 ০01 

819101601861010, 177981589 109 ০0৮/1) ৫9120910018 0018 20, 200 1088 

808 05৮/10 0868 ০01 210১১, 

আধুনিক যুগের সমালোচনা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত। তাই সম্ভবত 

সমালোচকদের দৃষ্টি অনেকটা আচ্ছন্ন। অধিকাংশ সমালোচক অধ্যাপন1 করেন। 
তাই ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তাই সমালোচকের মুখ্য উদ্গেস্ঠ। সাহিত্য 
সমালোচকের। আজকাল সমাজবিজ্ঞানের নানা শাখায় সঞ্চারমান। সাহিত্য 

একদা! মুখ্য ছিল। এখন হয়েছে গৌশ। 
নঅভাবে এলিয়ট নিবেদন করলেন যে, যদিও তিনি [07469861011 0? 

96178101115”, 10018509881101. ০017 991281100 এবং “00169016 

0০7161961৩, প্রভৃতি কয়েকটি শব জনপ্রিয় করে তুলেছেন, তাহলেও 

তাকে ণঘ৪৯/ 01610151)-এর জনক বল! চলেনা । নিজের অবদান সম্পর্কে 

তিনি বলেন যে, যে সব লেখক তাকে বিভিন্ন পর্ধায়ে প্রভাবিত করেছেন, 

তাদের সম্বন্ধে রচনাই তার শ্রেষ্ঠ সমালোচনা । এই সমালোচনাকে তিনি 
“ড/0111১01 01861019170 আখ্যা দিয়েছেন । যেহেতু তিনি মুখ্যত কৰি ও 

নাট্যকার, তাই কবি এবং নাট্যকারদের সম্বন্ধে আলোচনাই তিনি সুষ্টভাবে 
করতে পেয়েছেন । 

কাব্য বা সাহিত্যের উৎস সন্ধানে এলিয়টের প্রবল অনীহা । জন লিভিং- 

ক্লোন লাওয়েস তার বিখ্যাত “716 1২০৪৫ 60 381580, গ্রন্থে ?কালরিজ কী 

কী বই পড়েছেন, সেই সব বই তাঁকে কতট! প্রভাবিত করেছে এই নিয়ে 
অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন । এসব কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার 

ক্ষেত্রে নিরর্থক । লাওসের দেখাদেখি ক্যাম্পবেল এবং রবিনসন জেমস জয়েস- 

এর 17%772475 ৮/2/2 উপন্তাসের উৎস সন্ধানে ব্যাপৃত হলেন । আপাত- 

দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এ হল 4895087)8017)8 7890৩ ০01 09606207১. 
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'কিস্ত সমালোচনার ক্ষেত্রে এর মৃল্য অতান্ত কম। যেহেতু এলিয়ট তার “ছি 
ওয়েষ্ট ল্যাও্' কাব্যের সঙ্গে কিছু “নোট্স* জুড়ে দিয়েছেন, তাই কোনো 
কোনো! সমালোচক এ “নোট্স* থেকে কাব্যের উৎস সন্ধানে ব্স্ত। এগ 

নিরর€৫থক। 

এলিয়ট সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে শিল্পী ব। কবির জীবনীর প্রয়োজনী- 
য়তা অন্থভব করেন না। হারবার্ট বীভ এবং এফ,ডাবলিউ, বেইটসন ওয়ার্ডস- 

ওয়ার্থের সঙ্গে তীর মানসী আযানেট ভ্যালনের সম্পর্ক নিয়ে অনেক জল্লন। 

কল্পনা করেছেন। কিন্তু তাতে তো ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা বোঝার পক্ষে 
কোন সহায়তা হয়নি । কবিতাটি নিয়েই সমালোচকের কাজ । 4.50592 

9৭06291 সমালো চকেরা কবিতাটি নিয়েই ব্যস্ত । তবু তারাও বাড়াবাড়ি 

করেন বলে তারাও সমালোচক হিসেবে ব্যর্থ। তারা “6208০6, ৪৫9৩62৩, 

5899, 71685 ০৬০1: ৫19 ০01? 20621711786 ০0৮৮ ০110” আই, এ 

রিচার্ডপ এবং তার শিষ্য উইপিয়াম এম্পসন কাবোর প্রত্যেকটি শব্দ বিশ্লেষণে 
তৎপর। এর ফলে কবির চেয়ে কবিতাটিই তাদের প্রধান লক্ষ্য। কিন্ত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে €,610017-99059291 সমালোচকের! কয়েকটা ভুল করে 

থাকেন। তার। কবিতাটির একটি ব্যখ্যাই করে থাকেন । তার ফলে অন্যান্ত 

_-রসবেত্বা যে যে ব্যাখ্যা করতে চান, মেদিকে দৃষ্টি দেয়া হয় না। 
পাঠক কবিতার ব্যাখ্যা করবেন। তার আনন্দের পথে সমালোচকের বাধা 

হি কর] সমীচীন নয়। সমালোচকের মতামত অনেক সময়ে পাঠকের পক্ষে 

বিভ্রান্তি হষ্টি করে। 
সমালোচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এলিয়ট বিভিন্ন প্রবন্ধে সামান্য মত পরিবর্তন 

করেছেন । 77627870179 01 0৮140857 প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, 

সমালোচনার উদ্দেশে “91091091107 ০6 ৬/০0115 ০1 811 10. 

90116091101) ০ 085০”, এবারে বললেন “70061818170 20৫ 

5111070,92 ০1 1105186816”. কবিতাটি ভালে। করে বোঝাই তো আনন্দের 

উৎস “ণা'০ 0 ৫9156810 ৪ 0096], 007969 (0 (116 98109 1111176 

28 (9 5010% 1 101 1115 138180 152.90919+৯, 

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতিকে 

এলিয়ট রোধ করতে চেয়েছেন । কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বুদ্ধ 

সাহিত্য সমালোচনাও শ্রেয়ের পথ নয়. সাহিত্য সমালো্ককে সাহিত্য 

ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে জানতে হবে। একটা কাব্য রচনায় সমগ্র জীবনের 



ওহ টি, এপ, এলিয়ট 

অভিজতায় ছাপ। সমালোচনার ক্ষেত্রে ও একই বথা প্রযোজ্য।;" 

সমালোচনা শুধুমাত্র তথ্যের সমষ্টি নয়, শুধুমান্্র বৈজ্ঞানিক মনোভাবের ফলশ্রুতি/ 
নয়। আবার স্বানুভৃতি প্রধানও নয়। 

এলিয়টের সমালোচন! সম্পর্কিত আলোচনা থেকে আশা করি এই. 

কথাটি স্ুম্পষ্ট যে, তিনি তার বিভিন্ন প্রবন্ধে তার নিজের অনুশাসনগুলিরই 
প্রয়োগ করেছেন । তাঁর এই প্রবন্ধগুলিকে এলিয়টের €৮:8০61981 00101015102- 

এর প্ররুষ্ট উদাহরণ বল! চলে । 

দাস্তে, শেক্সপীয়ার, এলিজাবেথীয় ও জেকোবীয় যুগের নাট্যকার ডান প্রমুখ 
মেটাফিজিক্যাল গোষ্ঠীর কবি, মিল্টন, ড্রাইডেন, শেলী, কীটস, আনল্ড, ইয়েটস, 
ফিপলিং, এবং এজর1 পাউও--এদের সম্বক্ধেই এলিয়ট সবচেয়ে বেশী 

লিখেছেন । দাস্তের সম্বন্ধে এলিয়টের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা । এ সম্বন্ধে আমরা! পূর্বেই 

বিস্তারিত আলোচনা করেছি । 'দাস্তে' শীর্ষক প্রবন্ধে এলিয়ট বলেন যে, 

কাবাতত্ব সম্বন্ধে দাস্তে যতটা ভেবেছেন, এমনট1 আর অন্ত কেউ ভাবেননি । 

ইংরেজী ভাষায় শেক্সপীয়ারের যে স্থান, ইতালীয় ভাষায় দাস্তের সেই স্থান। 
দাত্তে ভাষার মনিবই ছিলেন না, ভূত্যও ছিলেন । কারণ ভৃত্যের দায়িত্বজ্ঞান 
অনেক বেশী। অনেক কবি ভাষার মনিব হওয়ার স্থযোগ নিয়ে ভাষার চূড়ান্ত 

অপব্যবহার করেছেন । দাত্তে ইতালিয় ভাষার অসাধারণ গৌরববৃদ্ধি 
করেছেন। দাস্তের আর একটি বিরাট অবদান-_-আবেগের গণ্ডীকে অনেকটা 

বড় করে তোলা। তার “দি ভিভাইন কমেডি” পড়লে এই উক্তির ষথার্থত! 

উপলদ্ধি করা যেতে পারে। সেখানে নীচত।, হতাশ, ঘ্বণা থেকে আরম্ভ 

করে ভক্তি আর জ্ঞান পর্যস্ত সমস্ত আবেগ বিধৃত । এলিয়ট দাস্তেকে সার্বজনীন 

কবি বলে মনে করেন। কারণ তার কাব্যে প্রাঞ্লত। আর আবেগের গ্রাচুর্ধ। 

শেক্সপীয়ার সম্পর্কে এলিয়টের মতামত সর্বদা এক নয়। আর্ণন্ডের 

মতো এলিয়টও ভার মতামত পরিবর্তন করেছেন। এলিয়ট তো তার 
এলিজাবেখান এসেজ' (4721820862177 22552)5 ) গ্রন্থের নব সংস্করণের 

ভূমিকার-_মুক্তিকঠে শ্বীকার করেছেন যে, তার শেক্সপীয়ার সম্পকিত রচনায় 
অনেক “উদ্বত্য, প্রকাশ পেয়েছে । সাহিত্যের ইতিহাসে এই জাতীয়. 

প্রত্যাহার নতুন নয়। 
এলিয়ট শেক্সপীয়ারের বিরোধিতা দীর্ঘকাল ধরে করেছেন । অথচ তাঁকে 

বায়েবারেই ম্বরণ করেছেন। এষেন অনেকটা রাবণের শক্রর ছন্সবেশে 
রামের প্রতি ভক্তি। তীর কাব্যে আর সমালোচনায় শেক্সপিয়ার তে! 
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বারেবারেই উপস্থিত। কাব্যনাট্যের পুনরুখণান করেছেন এলিয়ট । সেখানেও 

তো শেক্সপীয়ার তার পথপ্রদর্শক । যে "হ্যামলেট" নাটকটিকে তিনি ৪11501০. 

£811015 বলতে কুষ্ঠা বোধ করেন নি, মেই নাটকটির কয়েকটি দুষ্ট বিশ্লেষণ 

করে এলিয়ট লিখেছিলেন ; “৬081 ৩ ৫০ 70 06196, %/1)60 96 

$/100989 01115 ৪০605 10. 015 01768016, 15 0105 85৪6 211986101০1 

9৮16. [০05176 25 90061100008, 8710 11616 59 110 11006 91 7০9911% 

$/18101) 15 1106 100811960 ০১ 108 ৫18709.040 ৬2110, 

হ্যামলেট” নাটক সম্বন্ধে এলিয়ট তার 72277161272 25 [১7০00167775 

প্রবন্ধে যে সব মন্তব্য করেছেন, তা নিয়ে আমর! পূর্বেই বিস্তারিত আলোচন! 

করেছি। “করিওলেনাস' এবং 'আযা্টনি আযাও ক্রিওপ্যাট্রা” নাটক সমন্ধে 

এলিয়ট প্রশংসায় পঞ্চমুখ । কিন্তু ওথেলো” সম্বন্ধে তার মতামতে বৈপরীতা। 

টমাস রাইমার ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর সমালোচক, তিনি তার 44 5০74 

/86)/ 07 772822/-তে “ওথেলো।” সম্বন্ধে অতান্ত তীব্র সমালোচনা করেছেন । 

50176110 19 0191019 10016 0090 & 0190৫ £91০6, 10101 8৪1 01: 

8৪৬০০1৯, ম্যাকলে বিরক্ত হয়ে তার সম্বন্ধে লিখেছেন, “0১৩ ৮018 ০1016 

৮170 ০৬০: 13560”. অথচ এলিয়ট সেই ০1108 ০1100” এর সমর্থনে 

লিখলেন, “২1007 10816$ ০০ ৪ 965 ৪০০৫ ০৪৪৪” [1% 5812616 

17552)5 ] এবং “থু 10856 10652 9 (06 52১, 9661 ৪ ০0৮618€ 

16006263010 [15915 ০১16০610929 1০ 00196110, | চ70170121 2714 

75 0১700127779 ]. 

এলিয়ট জানেন যে, রাইমার সৎ সমালোচক নন। নিঃসন্দেহে তিনি 

স্থপপ্ডিত, কিন্তু সমালোচক হবেন নৈর্যক্তিক। তবুও এলিয়ট শেক্সপীয়ানের 

সমর্থন করেন নি। 51076517207 2772. 186: 5£0£0257% ০0115271202 

প্রবন্ধে এলিয়ট ওথেলোর উল্লেখ করেছেন । ওথেলো, আযাণ্টনি, এবং করিণ- 

লেনাস তিনজনই 6৪০5, অর্থাৎ অহংবোধ সম্পন্ন । বিশেষ করে ওথেলে।। 

নাটকের শেষ দৃশ্তে ওেলোর বক্তৃতার উদ্দেস্ত নিজেকে সাহসী করে তোলা ! 

সেই মুহূর্তে সে ডেসডিমোনার কথা ভুলে গেছে। তখন দে আত্মসরবন্থ। 

নম্রতা অত্যন্ত আয়াসলভ্য ৷ "006110 ৪০০০০৫৪ 10 (01701006 18170561£ 

1069 2. 08005110 £19510, 95 ৪,৫0006108 210 29547%2180 12,0061 0011 

£ 20019] 2001006, 01879612118 111705611 88111511715 60৮11010- 

06101, [76 (2165 11 0106 9060০082001, 9০ 006 00101810 08061%5 15 



-ই৪৪ টি, এস, এলিয়ট 

। 08711500081 20 10105516 

শেক্সপীয়ারের অসাধারণ ক্ষষত! ছিল। তাই তিনি তাঁর নাটকে একই 

সঙ্গে মণ্টেইন, ম্যাকিয়াভেলি এবং সেনেকার মূল স্থ্রটি করায়ন্ত করেছিলেন । 

দ] ০20770 95০ 10 91810986216 6110061 & ৫6180651216 8০90914- 

0151) 25 01 11018088805 ০01: ৪. ৫6110918665 ০৩01018199, 2৪ ০01 

72011196111) ০01৪. 0611091806 19582090101, 89 0? 9011608. [ ০81 

866 (1591 1.6 0590. ৪1] 01 09586 (01755 (01 019179610 91009.” 

এলিয়ট শেক্সপীয়ার সম্পর্কে দুটি পূর্ণা্গ প্রবন্ধ লিখেছেন । তার একটি 
77277151৫72 7715 77001575, আর একটি 57015572076 271 1%2 

5:001577 01:587606. এখানে এলিয়ট শেক্সপীয়ারের নাটকে নৈব্যক্তিকত৷ 

খুজে পেয়েছেন। আর আমরা তে! জানি, কাব্যে নৈ্যক্তিকতা এলিয়টের 
একাস্ত অভীষ্ট । একটি উক্তি ম্মরণীয়। “145 ০৬ £71%010705 01080190 49 

(7810 91906599216 10825 198৬6 1)610 111 1011%816 116 ৬০19 

01165169180 ৮1995 67010) ৮1081 70 9%: 0:90 17012) 1719 2%:61017061% 

21190 01101181190 ভ/ 01109, 

এই প্রবন্ধেই এলিয়ট আর একটি বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। কবিতা 
কবিতাই। তার সঙ্ষে ধর্ম ব! দর্শনের অঙ্গাঙ্গী যোগ নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি 

দাস্তে এবং শেক্সপীয়ারের আলোচনা করেছেন । তিনি বলেছেন ২ 

প্বাস্তবিকপক্ষে শেক্সপীয়ার বা দাস্তে কেউই যথার্থ চিন্তারশীলতার পরিচয় 
দেননি । কারণ তা কবি হিসেবে প্রয়োজন ছিল ন1। তাদের যুগেষে 

চিন্তার প্রবাহ বইছিল, তারও কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ থেকে প্রমাণিত 

হয়না যে, দাস্তে শেক্সপীরারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। অথবা আমরা 
শেক্সপীয়ারের চেয়ে দাস্তের কাছ থেকে অনেক বেনী শিক্ষালাভ করতে পারি। 

আমর! সেনেকার চেয়ে একুইনাসের কাছ থেকে অনেক বেশী শিক্ষণীয় বিষয় 

গ্রহণ করতে পারি ।” 
দাস্তের সম্বন্ধে এলিয়টের শ্রদ্ধা ছিল পূজার নামাস্তর। অথচ “দাস্তে' 

শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি দাস্তে এবং শেক্সপীয়ারকে একই উচ্চ আসনে বসিয়েছেন 
£[091005 2120. 911215509219 ৫5109 0196 10)00617) ড/1010 060 ৩01) 

(0961) 5 01091615100 (11110.+ 

একই প্রবন্ধে এলিয়ট আবার দ্বান্তে এবং শেক্পপীয়ারের তুলনা করেছেন £ 
91190590981 10091518008 8 8:68051 50601 ৪0৫ $81:8909 
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01 10017991), 1166 [10218 2081706, 0866 00201090606 01006181208 - 

৫69061 09£1:558 ০01 ৫5818086107 200 17151761 0651568 01 65810 

2101), 

এলিয়ট 776 &$০ ০1 29967072717 £%2 52. ০1 0771701577 এ 

শেক্সপীয়ারকে বলেছেন, সব পেয়েছির দেশ। নাটকের কাহিনী ভালো 
লাগবে সরল সহজ দর্শকদের । চিস্তাশীলদের ভালে! লাগবে চরিত্রের 

সংঘাত । সাহিত্যবোধসম্পন্নদের ভালে! লাগবে ভাষার ইন্দ্রজাল | আর 

সংবেদনশীল পাঠকদের ভালে। লাগবে নাটকের গভীর তাত্পধধ, যা! ধীরে ধীরে 
প্রকট হয়ে উঠবে । 

এলিয়ট এলিজাবেধীয় নাট্যকারদের সঙ্গে তুলন। করে শেক্সপীয়ারকেই 
জয়মাল্য দিয়েছেন । “ট্বও 90161 01810960156 01 (1) 11009 ৪)19198--- 

91895 21751116159 17621 11715 06179090101 01 109061.% 

শুধু কী “91506107. ০6 7966617)” এ” অসিত্রাক্ষর ছন্দে আর 

ভাষাতেও শেক্সপীয়ার বরেণ্য । এলিয়ট কাবানাট্যে কথ্যভাষার প্রয়োগের 

পক্ষপাতী ছিলেন। সেই কথ্যভাষা তিনি পেলেন শেক্সপীয়ারের 'আশ্টনি 
আযাওড ক্লিওপ্যাট্রাতে | আর সেই কথ্যভাষার সঙ্গে সঙ্গীতের স্থরের মনিকাঞ্চন 

যোগ ঘটল শেষ পধায়ের নাটকে ৷ তাই 2%2 74%5761 0 2০22) 

প্রবন্ধে তিনি লিখলেন £ *71)6 189 91185989876 158 00019160. %/111 

06 ০01861 6৪51. 01 (206 0996 6008 0 95.09111061061116 00 966 119৬1 

519901866, 1705 ০০101109950, 1116 120580 ০০4] 065 10805 

5/101901 1991176 (০90.91) %/101, ০০911900191 506৩০1. 2100%601)61...% 

তাই অনেকে যখন বলে, এলিয়ট শেক্সপীয়ারের ধ্বংসাত্মক সমালোচক, 
যেন মন সায় দের না। 

কিন্তু খিল্টনের ক্ষেত্রে এলিয়ট নিঃসন্দেহে ধ্বংসাত্মক | মিল্টন সম্বন্ধে 

এলিয়ট ছুটি প্রবন্ধ লিখেছেন । প্রথম প্রবন্ধে লেখ! হল, মিল্টন নিঃসন্দেহে বড় 
কবি, কিন্ত কেন বড় তা বলা বড় শক্ত । মানুষ হিসেবে তার হৃদয়বত্ত। কম । 

নৈতিক, রাজনৈতিক, বা অন্ত কোনো দ্দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় 
€$111601 15 10886159007”, অনেকেই তাকে ঝড় কবি বলে যনে 

করেন। কিন্তু অকারণে | তিনি ইংরেজী ভাষার অবনতি ঘটিয়েছেন । 
তার ভাষ মৃত ভাষা । ইংরেজী সাহিত্যের উপর তার প্রভাব বিশেষ অশুভ । 
তার 258] 12028109100, অর্থাৎ চাক্ষ্ষ কল্পনাশক্তি ছিল না । তাই 
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শ্রবণেক্জিয় গ্রাহ শষের বঙ্কারেই তিনি মত্ত। 
মেটাফিজিক্যাল গোষ্ঠীর কবিদের প্রশক্তিতে এলিয়ট পঞ্চমুখ । এ সম্বন্ধে 

একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। জে, সি, গ্রিয়ারসন নামক অধ্যাপক ১৯১২ 
বৃষ্টাব্দে টীকাটিগ্ননীসহ জন ডান-এর কাব্যসঞ্চ়ন প্রকাশ করেন। দীর্ঘকাল, 

প্রায় আড়াইশত বছর ডান একেবারে হারিয়ে গিয়েছিলেন । তাই গ্রিয়ারসনের 
সম্পাদিত সঞ্চয়নটি পাঠ করে এলিয়ট যেন হারানো ভাইয়ের কণস্বর শুনতে 
পেলেন। বুঝলেন, তার প্রিয় কবি জুল্স লাফোর্গ-এর সঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীর 
ইংরেজ কবি ভান-এর বিশেষ সাদৃশ্ত | ছুজনের রচনায় পেলেন ৮0016198007 
0£ 86158011109”, অর্থাৎ “921050005 ৪07191)61001010 01 019002171, 

মস্তি এবং হদয়, বুদ্ধি এবং আবেগের অপু সমন্বয় । ড্রাইডেন এবং হিন্টন 
প্রমুখ কবিদের কাব্যে আছে 7085595126201) ০1 ৪0151011115, অর্থাৎ, বুধ 

এবং আবেগের বিচ্ছিন্নতা । 8424277%)55021 2০97 প্রবন্ধে এলিয়ট 

মেটাফিজিক্যাল গোষ্ঠীর কবিদের পর্যালোচন। করেছেন । 17786198,60) ০£ 
560510110” কথাটি নানাভাবে উপস্থাপিত কর! হয়েছে, যেমন “৪ [05107 

0 (1)0081)0 810 16911106+, অথবা 4৪ 16012801010 ০1 (10081) 11700 

16611176, 

ফ্রাঙ্ক কারমোড (18100 761170৫6 ) এলিয়টের উৎসাহের প্রাবলা 

একটু কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখেছেন | 419001)6 ৮/29 2,810111591111751% 

1181050010960 1110 2. 1[16101) 10061, 12)0950 11108 1.8101009,” 

এলিয়টের বহু পূর্বে ১৮৭৩ খৃষ্টাবে আলেকজান্দার বি, গ্রৃসার্ট (4১165811001 

88, 0195810) তার সম্পাদিত রিচার্ড ক্রুশর কাব্যসংগ্রহের ভূমিকায় বুদ্ধি ও 
আবেগের সমন্বয়ের কথা বলেছেন। এলিয়টের আলোচনা অনেক বেশী 

পূর্ণাঙ্গ । টেনিসন এবং ব্রাউনিং চিস্তা করতে পারতেন । কিন্তু সেই চিস্তাকে 
আবেগে পরিণত করতে পারতেন না । অথচ ডান পারতেন । */১ 117086171 

0 10010106 9.5 81) 2:51191106 2 1 0)0901960 1715 8910591011105 ** 

কবির কাজ বিপরীতধর্মী অভিজ্ঞতার সমীকরণ । তিনি প্রেমে পড়বেন, 

স্পাইনোজার দর্শন পড়বে | ছুটা অভিজ্ঞতা এক পর্যায়ের নয়। অথবা! টাইপ- 
রাইটারের শব এবং রন্ধনের গন্ধ এক পর্যায়ের নয় । কিন্তু কবি এই বিপরীত 

'প্র্মী অভিজ্ঞতার সাঙ্গীকরণ করতে পারেন । সপ্তদশ শতাব্দীর নাট্যকারদেরও 
এই ক্ষমতা ছিল। তাদের বহপূর্বে দাস্তে এবং গিডে। কাডালকাণ্ডি প্রমুখ কবি 
বুদ্ধি ' এবং আবেগের সমন্বয় সাধন করেছিলেন । কিন্তু সপ্তদশ শতাবীর পর 
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'থেকে, বিশেষ করে মিলটন্ এবং ড্রাইডেনের সময় থেকে বুদ্ধি এবং আবেগকে 
বিচ্ছিন্ন করে ফেল! হল । 

এলিয়ট অষ্টাদশ শতাবীর কবিদের সম্বন্ধেও কিছু লিখেছেন। তাদের 

সম্বন্ধে এলিয়টের বিশেষশ্রদ্ধা ছিলনা । এধুগের কাব্যরীতিকে রাখালিয়! বা 

.8৪৪৫০18] বলা চলে। এই যুগে জন্সন্ একজন নিঃসংগ কবি। তার 

ভাষা শহুরে । তিনি রুষক জীবন বা রাখালিয়া জীবন সম্বন্ধে কিছুই 
'লেখেন নি। 

রোম্যার্টিক কবিদের সম্বন্ধে এলিয়টের অনীহ। অত্যন্ত স্পষ্ট। শেলীর সম্বন্ধে 
তিনি লিখেছেন যে, অপরিণত কিশোরেরাই তার কবিতা উপভোগ করতে 

পারে। [156 10985 01 91)61155 59610. €০ 206 21%995 10 06 €06 

10685 ০ 200168001)06--25 (11616 15 6৮০: 1985010 ৬189 0106৬ 

3170810০৮০১ 4৯00 22000818518 101 91)61165% 599108 00 276 2159 

€০ 969 20 27911 01 ৫00169061006,৮ 

+/কীট্স শেলীর তুলনায় অনেক বড় কবি। ফ্যানিত্রনের উদ্দেস্তে লেখ পত্রাবলী 
'অসাধারণ | তার অহং বোধ ছিল। একটু দীর্ঘজীবী হলে অহংবোধ থেকে 
তিনি মুক্তি পেতেন । শেক্সপীয়ারের মতোই তার মন দার্শনিক ভাবাপন্ন 
ছিল। 

য্যাথু আণন্ড সন্ধে এলিয়টের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ধ্বংসাত্মক । অথচ পরম 

বিস্ময়ের বিষয়, এলিয়ট আর্ণন্ডের কাছে বছ ভাবে খণী। এখানেও বোধ হয় 
'রাবণ-ভক্তি” । সমালোচক আর্পন্ড এলিয়টের মনে বিশেষ সাড়া জাগায় নি। 
এলিয়ট বলেছেন, আপন্ডি 2101888.045%, প্রচারক মাত্র । তবে কবি হিসেবে 

আর্দন্ড নমস্ত। দর্শন শানে এবং ধমী'় বিষয়ে আর্ণন্ড অপরিণত । তাকে 
7১181150106 ও বল! চলে । তার কবিতা &9৪৫০2001০ বা ছাত্রোপযোগী । 

'পড/1)50 106 15 10090 51019 09176 111098616, 106 19 [099 2 2289 111 

, 2 00880915 0০9%/18.৮ ওদ্ধত্য সত্বেও তিনি ব্রাউনিং বা টেনিসনের চেয়ে 

আমাদের অনেক বেশী আপনার বলে মনে হয়। তিনি তার কবিতায় তার 
যথার্থ আবেগ ফুটিয়ে তুলেছেন। তার যুগের চঞ্চলতা, আর তাঁর নিজের 
নিঃসঙ্গতা তার কাব্যে প্রকট হয়ে উঠেছে । 

আধন্ডি তার 1.5 90905 ০£7১০০৫:% প্রবন্ধে বার্ণ স-এর প্রতি হ্থবিচার 

করেন নি। স্বটল্যা্ড সম্বন্ধে আর্ণজ্ডের একটু অনীহা! ছিল। আর্পন্ড সেই 
দেশে সৌন্দর্ঘ খুজে পান নি। এলিয়ট তাই প্রশ্ন করলেন : 19 8, 
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কবি শুধু সুন্দরের জগতেরই অধিবাসী নন । তিনি পৌন্দর্য এবং কদর্ধতার 
পশ্চাতে বীভৎপতা। যেমন দেখবেন, তেমন দেখবেন গৌরবের ছটা। আর্দ্ড 
সেটা পারেন নি। সেখানেই তার ব্যর্থতা । 

কবি আর্ণন্ডি সম্বন্ধে এলিয়ট প্রশস্তিই গেয়েছেন । কিন্তু সমালোচক অংপন্ডিকে 
তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন । আর্ণন্ড এবং এলিয়ট উভয়েই ইয়োরোপীয় 

দৃ্িঙ্গীতে বিশ্বাসী । উভয়েই প্রাচীন গ্রীসের সাহিতা ও আটের প্রতি 
অন্গগত। উভয়েই রানী দেশের সাহিত্যকে আপন বলে গ্রহণ করেছিলেন । 
উভয়েই সমালোচন| সাহিত্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উভয়েই 

বিশ্বের ভাবধারা ভ্বারা সম্প্ক্ত। উভয়েই বিশ্বাস করতেন, সমালোচন। বিশ্বের 
ভাবধার। দ্বারা সম্পুষ্ট হবে। উভয়েই ভাবালুতা বিরোধী ৷ উভয়েই ক্ল্যাসিকাল 
পন্থী । উভয়েই রোম্যার্টিকতার বিরোধী । উভয়েই শেলীকে নন্তাৎ করেছেন । 
উভয়েই বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিবাদের ভক্ত । উভয়েই 01:10 বা সংস্কৃতিতে 
আস্থাবান। তবে আর্দন্ডের দৃষ্টিতে 0০81016, €০11619151), এবং 70685 

সমার্থবোধক | সেখানে ধর্মের স্থান গৌণ। এলিয়টের মতে 081876 এবং 
ক্যাথলিক ধর্ম সমার্থবোধক। 

এলিয়টের সমালোচক হিসেবে অনেক ক্রটি। তবুও তিনি নিঃসন্দেহে 
এ যুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচক । তাঁর সঙ্গে সকলেই হয় তো৷ একমত হবেন না। 
হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর দান অনস্বীকার্য । জন 
হেওয়ার্ড বলেন £ 
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7680. 2170 ৫1507095680 11) 1819 0৮17 1166 11776 7 100 01015 117 

“07005118179 906 11) 21008 6৬6: 18175089609, 6%08106 0 05919.11) 

0710081)00% 0116 ০01%111960. ভা০110.৮ 

এলিয়টের দাস্তে-গ্রীতি ক্যাথলিক ধর্ম-গ্রীতির1 নামান্তর । রোম্যার্টিক 
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কবিদের তিনি একেবারেই সহ্ করতে পারতেন না। টেনিসনকে তিনি নম্তাৎ 
করে দিয়েছেন । গ্যেটে তার দৃষ্টিতে অতি সাধারণ কবি। নৈব্যক্তিকতার 
পৃজারী হয়েও তিনি বহু বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবাবেগের হ্বারা পরিচালিত। 
তাই শেলী তার মতে কিশোরের কবি। 

কিন্ত এই দোষক্রটি মার্জনীয় ! কারণ তিনি সব সময়ে নিজে মানতে না 
পারলেও কবিতায় নৈব্যক্তিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে সমালোচনার ক্ষেত্রে 
নবদিগন্তের সংযোজন করেছেন । রোম্যার্টিক ভাবালুতা৷ থেকে তিনি আমাদের 
মুক্তি দিয়েছেন । 401906155 00:751518%, এবং 001086107, ০01 
965111165” প্রভৃতি কথার তিশিই প্রবর্তক । চিত্তের প্রসার তার অসাধারণ। 
তিনি আমেরিকান বা ইংরেজ নন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ইয়োরোপীয় । 
ইতালী, রোম, গ্রীক, জার্মাপী, ফ্রান্স, আমেরিকার ও ইংল্যাও তার শ্বদেশ। 
তাই তার কাব্য ও সমালোচনায় এক দেশদশিতা নেই। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষ প্রনিধান যোগ্য । একদা রোম্যার্টিকতা 
ও স্বান্ুভূতি প্রধান সমালোচনার বিরোধী এলিয়ট শেষ পর্যস্ত তার স্থনির্দিই পথ 
থেকে অনেকটাই বিচ্যুত । [101161575 0 01610151 প্রবন্ধে তিনি কাব্য ও 

সমালোচনার ক্ষেত্রে নৈব্যক্তিকতার সমর্থনে বিশেষ কিছু আর বলেন নি। 
জীবনের অনেক পরীক্ষা! নিরীক্ষা, অনেক আলোছায়া অতিক্রম করে তিনি 
লিখলেন £ 
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আসলে রোম্যার্টিকতার আর ক্ল্যাসিকাল কবিও সমালোচকের পথ 

আপাতত সম্পূর্ণ পৃথক হলেও কোথাও যেন যিশে গেছে। সেসিল ডে 
লুইস 26 7০880 17285 গ্রন্থে বলেন £ 

“ড/৩5 00050 25585 (105 (51000690010, 88 500105 1005/ 29 6৬৩1 
10 5855 01 41৬101718 1০966517000 652.2709 2180 1088101116 (139]7 [9129৩ 

8£2808 68:91) 011961--81985 0০০1 ০1100, 139৬1718 1০ 55166 £ 

09001) 1 11০1), 006 00155918216 00109687761 78651001210, 
691081761105 1515598, 11019111176 17) (05 1018 ৫3765003015 ৪70 
'08100806 0005 20158 0০ 217810109 .৮ 

দুই দল খেলোয়াড় খেলছে । কিন্ত অনবরত তারা তাদের জার্সি পরিবর্তন 
করছে, বন্ধুত্বের স্বীকৃতি হিসেবে গলাগলি করছে । রেফারী বেচার৷ বুঝতেই 
পারে না, কে কোন দলের । 

এলিয়ট একদা মিডলটন মারীকে 10067 :৮০৪-এর জন্য উপহাস 
করেছিলেন । এলিয়টও 42261 ৮০1০০, শুনতে পেয়েছিলেন । 
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